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Sammanfattning 

I denna kunskapsöversikt presenterar vi resultat från internationell forskning om den 

matematikundervisning som har sitt ursprung i Singapores skolsystem. Vårt syfte är främst att 

vinna kunskap om de specifika metoder som används i undervisningen men vi har även som 

målsättning att kartlägga eventuella vetenskapliga belägg för Singaporemetodikens fördelar. 

Dessutom har vi granskat den forskningsmetodik som man använt och vi diskuterar även 

alternativa förklaringar till Singapores framgångar i TIMSS.  
 

För att uppnå syftet i vår kunskapsöversikt valdes följande frågeställningar: Vilken effekt har 

implementeringen av Singaporemetodiken på elevernas matematikprestationer, enligt de 

kartlagda studierna? Vilka metoder anses vara effektiva vid matematisk problemlösning, enligt 

de vetenskapliga studier vi kartlagt?  

 

I resultatdelen har vi sammanställt studiernas individuella resultat i två underrubriker. I första 

resultatdelen presenteras resultatet som besvarar vår första frågeställning där det redovisas att 

tre av fyra studiers resultat påvisade positiva effekter efter implementeringen av Math in Focus 

(MIF). I andra resultatdelen presenteras resultatet som besvarar vår andra frågeställning där 

resultaten visade att flertalet metoder som undersökts i samband med matematisk 

problemlösning bidrog till positiva effekter för elevernas matematikprestationer.  
  



 

FÖRORD 

Vi har arbetat tillsammans genom hela kunskapsöversikten. Inledningsvis började vi med 

litteratursökning för att avgränsa vår inriktning. Under litteratursökningen satt vi tillsammans 

och avgjorde om artiklarnas innehåll hade någon relevans för oss. Efter att ha testat olika 

sökstrategier resulterade det i att vi hittade både artiklar och avhandlingar som ingår i 

översikten. Innan vi började läsa artiklarna och avhandlingarna delade vi upp dem lika mellan 

oss genom lottning men vi satt tillsammans och läste för att ge och kunna få stöd. Efter en 

avklarad publikation skrevs en sammanfattning om innehållet. Därefter satt vi gemensamt och 

skapade en tabell i ett Google Drive dokument och kartlade studiernas egenskaper utifrån syfte, 

urval, metod, resultat samt ytterligare forskning, som presenteras i bilaga 1. För att synliggöra 

publikationens geografiska område, antal citeringar och peer-reviewed gjordes ytterligare en 

tabell i ett Google Drive dokument som går att utläsa i bilaga 2. Större delen av arbetet har vi 

skrivit tillsammans för att kunna hjälpas åt och bolla idéer med varandra. Vid några tillfällen 

har vi delat upp skrivprocessen för att senare korrekturläsa och göra ändringar. Diskussionen 

satt vi gemensamt och skrev för att kunna dra slutsatser och diskutera resultatet från 

kunskapsöversikten. 
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INLEDNING  

Sveriges matematikresultat i Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 visade 

inte lika bra resultat i matematik jämfört med TIMSS 1995 (Skolverket, 2016). I media har det 

rapporterats om Sveriges minskande resultat i matematik. Utbildningsminister Gustav Fridolin, 

gjorde ett uttalande om Sveriges placering i TIMSS 2015. Han sa att resultaten såg “lovande” 

ut, men att Sverige har en lång väg kvar för att nå samma resultat som 1995 (Expressen, 2016). 

TIMSS är en internationell kunskapsundersökning som undersöker elevprestationer i 

naturvetenskapliga ämnen, till exempel matematik, och elevers socioekonomiska bakgrunder 

samt erfarenheter kopplat till attityder och prestationer. Årskurserna fyra och åtta ingår i 

undersökningen och resultaten värderas utifrån avancerad, hög, medel och lågt utgångsläge 

(TIMSS & PIRLS, 2016). TIMSS visar även på skillnader mellan länders metodik, skolors 

organisation samt socioekonomisk bakgrund och attityder för elevers prestationer. TIMSS 

undersöker även skillnader och likheter mellan olika länder i deras styrdokument och 

utbildningssystem (Skolverket, 2018) och TIMSS genomförs vart fjärde år.  

  

Vi blev intresserade av Singaporemetodiken efter en verksamhetsförlagd utbildningsperiod när 

en av våra handledare introducerade konceptet för deras metodik. För att vi skulle få en djupare 

förståelse om varför Singapore har så höga resultat år efter år, valde vi att titta på hur 

matematikundervisningen har utvecklats i Singapore fram till 2018. Utifrån dessa kriterier valde 

vi att undersöka metoden Singapore Math, som har utvecklats i flera andra länder under andra 

namn. I USA går Singapores ramverk för matematik under namnet Math in Focus (MIF) 

(Houghton Mifflin Harcourt 2018) och i Sverige går Singapores ramverk för matematik under 

namnet Singaporemodellen (Admera Education, 2018). I Sverige har några skolor runtom i 

landet implementerat Singaporemetodiken i undervisningen och vi vill ta reda på om 

Singapores metodik är en metod som kan bidra till att utveckla elevernas förmåga och intresse 

för matematik. Ministry of Education Singapore (MOE) har utvecklat ramverket för läroplanen 

för matematik i Singapore (se figur 1). Enligt MOE är målet att utveckla elevers intresse, 

förmåga att använda olika räknesätt och metoder, samt metakognition för att lyckas väl med 

matematisk problemlösning. För att elever ska lyckas med problemlösningsuppgifter behöver 

de utveckla en positiv attityd, resonera logiskt, kommunicera och utveckla sin metakognition i 

matematik (Tan & Myra Garces-Bacsal 2013, s. 174).  

 

I vår kunskapsöversikt har vi valt att använda begreppet Singaporemetodiken för att förtydliga 

vad vi menar genom hela texten. Från artiklarna och avhandlingarna som ligger till grund för 

vår kunskapsöversikt används olika begrepp för olika metoder som används inom 

Singaporemetodiken. Open-ended questions är ett arbetssätt för läraren att arbeta med 

problemlösningar med eleverna. Metoden innebär att läraren ställer varierade frågor till 

eleverna för att de ska kunna utveckla sin förmåga att tillämpa olika metoder för att lösa 

problemlösningsuppgifter (Foong 2002; 2004). Modellmetoden är en problemlösningsstrategi 

framtagen i Singapore som innebär att eleverna får rita olika rektangulära figurer för att se 

kvantitet och samband. Modellmetoden används främst för diagram och problemlösningar där 

eleverna får lära sig att rita matematik, för att få en överskådlig bild över 
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problemlösningsuppgiften. Det bidrar till att eleven utifrån bilden kan se till exempel begrepp 

som fler eller färre (Mahoney 2012, s. 12). Begreppet modellering inom Singaporemetodiken 

innebär att eleverna utvecklar modeller som representerar deras idéer, koncept, konstruktion 

eller samband som sedan uttrycks i olika representationsformer såsom text, diagram eller 

verbala förklaringar. Modellerna är konstruerade för att eleverna ska kunna gå igenom olika 

steg i processen för att utveckla, testa och ifrågasätta sitt tillvägagångssätt, vilket ska bidra till 

ett rimligt svar på problemlösningsuppgiften (Chan 2009, s. 41).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med översikten är att vinna kunskap om de specifika metoder som används i 

matematikundervisningen i Singapores grundskola. Vi har granskat resultat och 

forskningsmetod i ett antal vetenskapliga studier som behandlar matematisk problemlösning 

enligt Singaporemetodiken och som har fått genomslag både i Singapore och i andra länder. En 

del skolor i Sverige implementerar eller har implementerat undervisning enligt 

Singaporemodellen, bland annat med hänvisningar till de framgångar Singapore nått i 

internationella undersökningar, som till exempel TIMSS. När vi granskat forskningen har vi 

därför även haft som målsättning att kartlägga eventuella vetenskapliga belägg för 

Singaporemetodikens fördelar.  

 

För att uppnå syftet i vår kunskapsöversikt valdes följande frågeställningar: 

 

1. Vilken effekt har implementeringen av Singaporemetodiken på elevernas 

matematikprestationer, enligt de kartlagda studierna? 

 

2. Vilka metoder anses vara effektiva vid matematisk problemlösning, enligt de 

vetenskapliga studier vi kartlagt?  

 

Dessutom gör vi en fördjupad genomgång av den forskningsmetodik som man använt i de 

studier vi granskat och i vår diskussion tar vi upp några alternativa förklaringar till Singapores 

framgångar i TIMSS. 
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SINGAPORES UTBILDNINGSSYSTEM 

Singapore är en önation och en stadsstat i sydöstra Asien som fram till år 1959 var en brittisk 

koloni. År 1965 blev Singapore en självständig stat efter att ha separerat från Malaysia och ett 

nytt kapitel i Singapores historia tog sin början. Regeringen beslutade att ett nationellt 

utbildningssystem skulle skapas och därmed bidra till stadsstatens ekonomiska överlevnad. I 

och med det ansåg regeringen att en sexårig utbildning för varje barn var nödvändig. 

Utbildningen riktade sig till alla barn oavsett etnicitet, språk, kön, välstånd och status i 

samhället (Boon & Gopinathan 2006, ss. 3-7). Singapore blev snabbt ett samhälle som 

fokuserade på kunskap, ett så kallat “kunskapssamhälle”. Singapores utbildningssystem 

härstammar från Storbritannien och indikatorer som deltagandegrad, läskunnighet och 

genomsnittliga år av skolgång visar att nuvarande utbildningssystem kan anses vara mycket 

framgångsrikt (Yek & Penney 2006, s. 1). En av de två största budgetposterna från statens 

utgifter går till utbildningssektorn. Utbildningen för grundskolan, gymnasiet och universitetet 

stöds delvis av staten. Alla institut, privata som kommunala, måste registreras av MOE. 

Internationellt brukar undervisningen vanligen bedrivas på landets modersmål men i Singapore 

sker all undervisning på engelska bortsett från modersmålsundervisningen (Berinderjeet 2014, 

s. 1).  

 

1959 blev People’s Action Party (PAP) det styrande partiet i landet och de införde en femårig 

utbildningsplan. Huvudfokus för planen var: 

- Likabehandling i utbildningen för de fyra språken: malaysiska, kinesiska, tamilska och 

engelska. 

- Inrättande av malaysiska som ett nationellt språk i den nya staten. 

- Inriktning på studier av matematik, naturvetenskap och tekniska ämnen.  

 

Under ledning av PAP, var utbildningen en viktig faktor för Singapores överlevnad. 

Utbildningen var avgörande för nationens ekonomiska tillväxt och för att skapa ett 

sammanhållet och välorganiserat samhälle. Tidigare utbildningssystem hade sitt fokus på det 

akademiska men för att få kompetenta arbetare inför industrialiseringen ändrades fokus till det 

tekniska. Under perioden gjorde MOE undersökningar som bidrog till systematiska 

förbättringar inom utbildningssystemet (Berinderjeet 2014, ss. 2-3).   

 

I slutet av 70-talet började utbildningssystemet visa svagheter. En av de svagheter som 

identifierades av MOE, var att eleverna hade läs-och skrivsvårigheter. Upptäckterna av 

utbildningssystemets svagheter medförde att the New Education System (NES) infördes 1979. 

NES introducerade en ny läroplan som tog hänsyn till elevernas olika kunskapsnivåer och där 

de uppmuntrades att utvecklas i sin egen takt.  

 

1986 bestämde MOE att framtida utbildningssystem skulle guidas av tre principer: 

1. Utbildningssystemet ska följa samhällets och ekonomins utveckling.  

2. Grunderna - språk, naturvetenskap, matematik och humaniora - ska ligga till grund för 

logiskt tänkande och ett livslångt lärande. 

3. Kreativitet i skolorna ska styras av rektorer och lärare och inte av regeringen. 
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Som en del i den pågående förbättringsprocessen av utbildningssystemet, baserat på rapporten, 

Towards Excellence in Schools (MOE, 1987), hamnade skolorna i centrum av 

uppmärksamheten. Det resulterade i att kvalitet skulle tillgodoses istället för kvantitet för att 

uppnå perfektion i utbildningen (Berinderjeet 2014, ss. 3–4).  

 

“We need a world-class workforce with a wide variety of knowledge of skills to achieve a 

world-class standard of living” (Boon & Gopinathan 2006, s. 33). 

 

Under öppningstalet för en konferens 1997 meddelade premiärministern att en förändring måste 

ske i det nuvarande utbildningssystemet. Han redogjorde för att en förändring måste ske för att 

kommande generationer ska vara förberedda inför de problem och utmaningar det nya 

millenniet kan medföra. Singapores vision för att möta framtidens problem och utmaningar 

blev; tänkande skolor, lärande nation (Berinderjeet 2014, s. 4). 

 

Samma år togs ett initiativ i Singapores utbildningssystem för tre förändringsområden; nationell 

utbildning, informationsteknologi och kreativt tänkande. För att genomföra visionen om 

tänkande skolor och en lärande nation samt inom informationsteknologi och kreativt tänkande 

rekommenderades förändringar inom fyra huvudområden. De fyra huvudområdena var 

läroplan, undervisning, lärarna och bedömning. För att genomföra förändringarna tog MOE 

initiativet att införa en reducering av innehållet i läroplanens samtliga ämnen, dock förändrades 

inte timplanen. Reduceringen av innehållet i läroplanen stöttar initiativet för de tre 

förändringsområdena.   

 

2003 infördes ytterligare förändring i utbildningssystemet; undervisa mindre och lär mer som 

bygger på tänkande skolor och en lärande nation. Undervisa mindre och lär mer ville förbättra 

kvaliteten på relationen mellan lärarna och eleverna för att de skulle bli mer engagerade i sin 

inlärning och nå högre utbildningar. Målet är att nå hjärtat och engagera sinnena hos eleverna 

och förbereda dem inför framtiden (Berinderjeet 2014, s. 4).  

 

Utbildningen delas in i tre stadier; primär utbildning, sekundär utbildning och eftergymnasial 

utbildning. Eleverna börjar med sex års primär utbildning. Årskurs ett till fyra benämns som 

det grundläggande stadiet, där läroplanen enbart fokuserar på undervisningen i engelska, 

modersmål och matematik. Årskurs fem till sex benämns som det orienterande stadiet där 

huvudfokus ligger på fyra standardämnen; engelska, modersmål, matematik och 

naturvetenskap. Efter den primära utbildningen får eleverna göra ett test som heter “the Primary 

School Leaving Examination” som mäter kunskapsnivån hos varje individ. Utifrån 

testresultaten, delas eleverna in i olika kunskapsnivåer; “Special”, “Express”, “Normal” 

(akademisk), och “Normal” (teknisk). 

 

Den sekundära utbildningen är fyra eller fem år beroende på vilket utbildningsprogram de läser. 

“Special-expressprogrammet” är på fyra år och avslutas med Singapore-Cambridge General 

Certificate of Education 'Ordinary' (GCE’O’) (realexamen). “Normalprogrammet” med 

akademisk eller teknisk inriktning är också på fyra år och avslutas med Singapore-Cambridge 
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General Certificate of Education 'Normal' (GCE 'N') (grundskoleexamen). Om eleverna väljer 

att läsa vidare under ytterligare ett års studier kan de få GCE’O, realexamen.  Den examen och 

de betyg som eleverna har, är avgörande för vilka valmöjligheter de har för vidareutbildning i 

den eftergymnasiala utbildningen. I det sista stadiet av utbildningen som benämns som 

eftergymnasial utbildning, finns tre alternativ att välja mellan; yrkesutbildning, högre 

yrkesutbildning och universitetsförberedande utbildning. Utbildningarna är mellan två till tre 

år (Berinderjeet 2014, ss. 1–2).    

 

Sammanfattningsvis har Singapores utbildningssystem utvecklats över tid och därmed har 

kvaliteten i matematikutbildningen höjts. Nuvarande kursplan i matematik tillgodoser behoven 

hos alla elever inom skolsystemet. Den bygger på en ram som har matematisk problemlösning 

i fokus, för att uppnå målet att utbilda medborgare som bidrar till samhällets utveckling. För att 

synliggöra ramen inom matematikundervisningen i kursplanen har vi valt att presentera den i 

figur 1. Attityder, metakognition, process, begrepp och förmågor är de fem punkter som arbetet 

med problemlösning utgår ifrån (MOE 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Det ramverk som bygger upp kursplanen för Singapores matematik. Nuvarande kursplan i matematik 

tillgodoser behoven hos alla elever inom skolsystemet. Den bygger på en ram som har matematisk 

problemlösning i fokus med målet att utbilda medborgare som bidrar till samhällets utveckling. Attityder, 

metakognition, process, begrepp och förmågor är de fem punkter som arbetet med problemlösning utgår ifrån 

(MOE 2006). 
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METOD 

Informationssökning och urval 

Vår informationssökningsprocess började med att vi sökte artiklar i sökmotorerna ERIC 

(ProQuest), Primo och Google Scholar. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 81) 

redogör för betydelsen av att använda rätt begrepp, begränsa publikationsår, språk samt vilken 

typ av publikation som ska ingå, för att sökningen ska ge relevanta träffar inom 

forskningsområdet. Vidare påvisar Lööf (2005, s. 363) att det finns kriterier som bör användas 

i sökningen för att säkerställa informationskällan. Ett av kriterierna vi använt är peer-reviewed, 

som innebär att publikationen är vetenskapligt granskad av andra ämneskunniga forskare innan 

publicering. 

 

I databasen ERIC (ProQuest) gjorde vi sökningar med sökorden Singapore Mathematics + peer-

reviewed + full text + publication date: 2008–2018. Den sökningen gav trettiosex antal träffar. 

Vi läste rubrikerna på samtliga studier, därefter valde vi att läsa sammanfattningarna på de 

studier som vi ansåg var passande för syftet. Det resulterade i att åtta artiklar valdes ut för 

närmare granskning. Vi fortsatte sökningen i ERIC (ProQuest) och sökte nu istället med fler 

sökord och med hjälp av de booleska operatorerna “AND” och “OR” som Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström (2013, ss. 78–79) redogör för. Dessutom lade vi till trunkering vid två 

av sökorden som innebär att man söker på alla böjningar av ordet med hjälp av en asterisk 

(Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, ss. 78–79). I sökningen använde vi oss av 

"Singapore math" OR "problem-solving" AND primary* AND elementary* comparative + 

peer-reviewed + publication date: 2008-2018. Sökningen resulterade i femtionio träffar. 

Återigen lästes rubrikerna, i de studier som verkade intressanta läste vi sammanfattningen och 

tio av dem valdes ut för närmare granskning.   

 

För att få fler träffar valde vi att söka på sökorden “Singapore mathematics” OR “math in focus" 

OR “problem solving Singapore” + peer-reviewed + publication date: 2008–2018. Sökningen 

resulterade i 250 träffar. Flertalet rubriker lästes och tre studier väckte vårt intresse och valdes 

ut för närmare granskning. Därefter använde vi oss av sökorden Singapore math + peer-

reviewed + publication date: 2008–2018, vilket resulterade i trettiosju träffar. Från den 

sökningen valdes en studie ut. I den sista sökningen på ERIC (ProQuest) använde vi sökorden 

“education research mathematics Singapore” AND Primary* OR elementary* + peer-reviewed 

som resulterade i femtiofyra träffar. Återigen läste vi rubriker och hittade några av de redan 

utvalda studierna men även fyra nya. 

 

Vidare i sökprocessen använde vi oss av sökmotorn PRIMO. För att bredda sökningen 

ytterligare valde vi att ta bort sökordet “problem-solving”. I sökningen använde vi oss av 

“Singapore Mathematics”, primary* OR elementary* + peer-reviewed + publication date: 

2008–2018. Dessvärre gav sökningen alldeles för många träffar, 24 276 stycken. Vi insåg att 

vår tidsbegränsning inte gav oss möjligheten att utforska den söksträngen. Istället gick vi vidare 

till sökmotorn Google Scholar. Där använde vi sökorden Singapore math in focus test + 

avancerad sök + hitta artiklar med alla orden och publication date: 2008–2018. Den sökningen 
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gav endast en träff. Vid närmare granskning av studien valde vi att ha kvar den som del av 

kunskapsöversikten. I nästa sökning i Google Scholar användes sökorden Effects Singapore 

mathematics + avancerad sök + hitta artiklar med alla orden och publication date: 2008-2018. 

Det resulterade i fyra träffar. Rubriker och sammanfattning lästes på samtliga träffar. 

 

Sammanlagt valdes trettioen stycken studier ut som vi granskade mer ingående. Vi läste 

samtliga sammanfattningar igen samt nyckelord och diskussion för att kunna göra ett manuellt 

urval. Några studier sållades bort på grund av att de var tidigare examensarbeten och att 

studierna inte var kostnadsfria medan några inte gick att få i fulltext. I sökprocessen använde vi 

oss av peer-reviewed för att få vetenskapligt granskade studier, dock visade det sig att några av 

studierna inte var det. Efter övervägning bestämde vi oss ändå för att ta med dem eftersom de 

representerade forskning inom fältet. Fler exkluderingskriterier anges i tabellen nedan. 

 

Inkluderingskriterier 

Årtal mellan 2008–2018 

Engelska eller svenska 

Kostnadsfri 

Fulltext 

Vetenskapligt material 

Besvarar kunskapsöversiktens syfte 

Utförd i grundskolan 

 

Efter ovanstående process diskuterade vi huruvida de utvalda studierna stämde överens med 

vårt syfte och våra frågeställningar och utifrån det tog vi beslut om de skulle ingå i vår 

kunskapsöversikt. Efter detta manuella urval hade vi endast sju studier kvar. Vi insåg att vi 

behövde mer material för att kunna göra vår kunskapsöversikt, men vi började först med att 

djupläsa de studier som vi hittat under sökningarna. Under läsningens gång insåg vi att studierna 

ibland hade refererat till studier vi inte träffat på i våra databassökningar. Det medförde att vi 

använde oss av snöbollsurval, vilket innebär att vi sökte nya artiklar i de referenslistor som 

fanns i våra utvalda studier. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 138) beskriver 

snöbollsurval som en effektiv metod att använda för att utöka och få fram artiklar som är 

informationsrika. Genom snöbollsurvalet hittades ytterligare sex studier som verkade 

användbara och intressanta för vårt syfte. Den slutliga granskningen bidrog till att det återstod 

tio artiklar och tre doktorsavhandlingar som kom att ingå i kunskapsöversikten (se tabell 1).  

 

 

Tabell 1. En översikt av de tretton publikationer som ingår i kunskapsöversikten.  

Författare Titel Publiceringsdata Databas 
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1. Chan, C. M. E. (2009).     Mathematical Modelling As Problem 
Solving for Children in the Singapore 
Mathematics Classroom.  

Journal of Science and Mathematics 
Education in Southeast Asia 2009, Vol. 32 
No. 1, ss. 36-61. 

ERIC 

(ProQuest).  

2.  Fan, L. & Zhu, Y. (2007).            Representation of problem-solving 
procedures: A Comparative look at China, 
Singapore, and US Mathematics 
textbooks.  

Educational Studies in Mathematics 2007, 
66 (1): ss. 61-75.  

Snöbollsurval.  

3. Foong, P.Y. (2002).  The Role of Problems to Enhance 
Pedagogical Practices in the Singapore 
Mathematics Classroom.  

The Mathematics Educator, 2002, Vol. 6, 
No. 2, ss. 15-31.  

Snöbollsurval.  

4. Foong, P.Y. (2004).  Developing Creativity In The Singapore 
Primary Mathematics Classroom _ Factors 
That Support and Inhibit-.  

ERAS Conference, Singapore, 24-26 
november 2004, ss. 140-149.  

Snöbollsurval.  

5. Educational Research Institute of 
America (2010).  

A study of Singapore math program, Math 
in Focus, state test results.  

Harcourt, M. & Cavendish, M. Report 404, 
2010.  

Google Scholar.  

6. Jaciw, P.A., Hagseth, M.W., Lin, L., Toby, 
M., Newman, D., Ma, B. & Zacamy, J. 
(2016).  

Assessing Impacts of Math in Focus, a 
“Singapore Math” Program.  

Journal of Research on Educational 
Effectiveness 2016, Vol. 9, No. 4, ss. 473-
502.   

ERIC 

(ProQuest).  

7. Ker, H.W. (2013). Trend analysis on Mathematics 
Achievements: A Comparative Study 
Using TIMSS Data.  

Universal Journal of Education Research 1 
(3): ss. 200-203, 2013.  

ERIC 

(ProQuest).  

8. Lessani, A., Suraya, Md Yunus, A., 
Ahmad Tarmiz, R. & Mahmud, R. (2014). 

Why Singapore 8th  Students Gain Highest 
Mathematics Ranking in TIMSS (1999-
2011). 

International Education Studies; Vol. 7, No. 
11; ss. 173-181, 2014. 

ERIC 

(ProQuest) 

9. Mahoney, K. (2012). Effects of Singapore´s Model Method on 
Elementary Student Problem Solving 
Performance: Single Subject Research.  

North-eastern University Boston, 
Massachusetts, 2012.  

Snöbollsurval. 

10. Ng Fong, S. & Lee, K. (2009).  The model method: Singapore Children´s 
Tool for Representing and Solving 
Algebraic Word problems.  

Journal for Research in Mathematics 
Education 2009, Vol. 40, No. 3, ss. 282-313.  

ERIC 

(ProQuest). 

11. Powell, L. T. (2014). A Comparative Analysis of the Singapore 
Math Curriculum and the Everyday 
Mathematics Curriculum on Fifth Grade 
Achievement in a Large Northeastern 
Urban Public School District.  

Seton Hall University Dissertations and 
Theses (ETDs). 1981. 2014.  

Snöbollsurval.  

12. Sukow, L.A., Sampson, A.C. & Pierrie, 
V. (2016).  

Effects of Singapore Mathematics on 
Students and Teachers.  

Lipscomb University. 2016.  Google Scholar 

13. Tan, T. & Myra-Bacsal, R. (2013).  The Effect of Journal Writing on 
Mathematics Achievements among High-
Ability Students in Singapore.  

Gifted and Talented International, 2013, 
28: 1-2, ss. 173-184.  

ERIC 

(ProQuest). 
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KARTLÄGGNING OCH ANALYS 

Efter litteratursöknings- och urvalsprocessen genomfördes en kartläggning av våra studier. 

Studiernas egenskaper kodades och sammanställdes i en tabell utifrån syfte, typ av studie, 

metod, urval, resultat samt ytterligare forskning (se bilaga 1). Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013, s. 163) menar att en analys av vetenskapligt material görs genom att det 

bryts ner i mindre delar för att sedan granskas separat. Därefter genomförs en syntes som 

innebär att de kartlagda delarna bildar en ny helhet. Vi valde att inte kartlägga vanligt 

förekommande begreppen i studierna då de benämns med olika begrepp trots samma innebörd. 

Till exempel kan en studie benämna “modellmetoden” som “model drawing” medan en annan 

studie kan nämna metoden som “model method”. Nilholm (2017, ss. 47–48) redogör för att om 

man ska kunna skapa sig en överblick inom det aktuella ämnet som granskas finns det olika 

delar att utgå ifrån som bland annat metod och resultat. I kartläggningsprocessen valde vi att 

även kartlägga studiernas geografiska område, antal citeringar samt peer-reviewed för att 

presentera studierna mer ingående samt synliggöra trovärdigheten i de olika publikationerna (se 

bilaga 2). Under kodningsprocessen kunde vi successivt se samband och mönster träda fram 

och skillnader och likheter kunde synliggöras.  

 

I kartläggningen av studierna som följer nedan har vi försökt att urskilja likheter och skillnader 

mellan studiernas egenskaper syfte, metod, urval och resultat. Inför varje stycke valde vi att 

kort redogöra för de likheter och skillnader som synliggörs följt av en övergripande beskrivning 

av studierna. Vi började med att kartlägga studiernas syfte för att synliggöra om 

matematikundervisning och/eller problemlösning var centralt. Det visade sig att flertalet studier 

innehöll det. I kartläggningen av metoddelen granskade vi studiernas urval för att ta reda på om 

studierna var utförda i grundskolan för att försäkra oss om att det var inom vårt 

forskningsområde. Vi granskade även vilken typ av studie det var samt utförandet vid 

datainsamling. Det visade sig att majoriteten av studierna hade valt en kvasiexperimentell 

design. Vi sammanställde resultatdelen genom studiernas textbaserade resultat. Vi valde att inte 

granska och analysera studiernas numeriska resultat eftersom tidsaspekten och vår kunskap var 

otillräcklig. Enligt Nilholm (2017, ss. 47–48) är arbetet med att djupare analysera alla delar av 

en studie, mycket omfattande och kräver tid, vilket innebär att en avgränsning till vissa aspekter 

är nödvändig. Med hänsyn till det valde vi att enbart redogöra för metoddelen i den fördjupade 

analysen.  
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RESULTAT 

Kartläggning av studierna 

I nedanstående text presenteras en övergripande beskrivning av studiernas syfte, metod, urval, 

resultat samt likheter och skillnader mellan studierna som framkommit från kartläggningen. Sju 

av de tretton granskade studierna är genomförda i Singapore medan resterande studier är 

genomförda i USA (se bilaga 2). Publikationerna som är peer-reviewed är sju stycken. Fan & 

Zhu (2007), Jaciw et al. (2016), Ker (2013), Lessani, Suraya Md Yunus, Ahmad Tarmiz & 

Mahmud 2014), Ng Fong & Lee (2009), Chan (2009) och Tan & Myra Garces-Bacsal (2013). 

De sex publikationer som inte är peer-reviewed är antingen doktorsavhandlingar (Mahoney 

2012; Powell 2014; Sukow, Sampson & Pierrie 2016), rapport (ERIA, 2010) eller bidrag från 

konferens/workshop (Foong 2002; 2004). Det fanns en stor variation i citeringsfrekvensen 

mellan publikationerna. De publikationer som är citerade flest gånger är Fan & Zhu (2007) med 

hundrasextiotvå citeringar, Jaciw et al. (2016) med sextiotre citeringar samt Tan & Myra 

Garces-Bacsal (2013) och Chan (2009) som har trettiofyra citeringar vardera. Låg 

citeringsfrekvens har de tre doktorsavhandlingarna, artiklarna av Foong (2002; 2004), 

rapporten från Educational Research Institute of America (ERIA, 2010) samt Lessani et al. 

(2014), Ker (2013) och Ng Fong & Lee (2009) (se bilaga 2).   

 

Syfte     

Tre av studierna (ERIA 2010; Powell 2014; Sukow, Sampson & Pierrie 2016) syftar till att ta 

reda på vilken effekt implementeringen av MIF har på elevers matematikprestationer. I Jaciw 

et al. (2016) är syftet att jämföra USA:s och Singapores utbildningssystem. I tre av studierna 

(Chan 2009; Mahoney 2012; Ng Fong & Lee 2009) är syftet att redogöra för effekterna på 

användandet av modellmetoden i undervisningen. I de båda studierna av Foong (2002; 2004) 

är syftet att uppmuntra lärare att använda open-ended questions i problemlösning för att 

utveckla elevernas kreativa tänkande. En studie (Tan & Myra Garces-Bacsal 2013) syftar till 

att ta reda på om loggboksskrivande har positiv effekt på elevernas problemlösningsförmåga. 

Två studier (Fan & Zhu 2007; Lessani et al. 2014) syftar till att beskriva och analysera 

matematikböckernas innehåll. I en studie (Ker 2013) är syftet att jämföra testresultaten från 

TIMSS mellan Singapore, Kina Taipei och USA för att synliggöra skillnader mellan elevers 

matematikprestationer i de olika länderna.  

 

I ERIA (2010) redogörs det för tre frågeställningar där första frågan är att ta reda på om det går 

att synliggöra tydliga förbättringar hos elever som arbetar med MIF jämfört med elever som 

arbetar med ordinarie matematikundervisning. Andra frågan syftar till att ta reda på om elever 

gör liknande vinster, oavsett kunskapsnivå, i användningen av MIF. Den tredje frågan jämför 

testresultaten från New Jersey Assessment of Skills and Knowledge (NJ ASK) och The 

Stanford Achievement Test: Mathematics (SAT) för att ta reda på om testresultaten motsvarar 

varandra eller om det finns signifikanta skillnader efter ett år med MIF. Med hänsyn till att 

ERIA (2010) och Jaciw et al. (2016) studier skiljer sig åt i syftet, liknar deras frågeställningar 



12 

 

varandra. Även Jaciw et al. (2016) undersökte huruvida MIF har någon positiv effekt på elevers 

matematikprestationer.  

 

Powell (2014) undersökte vilken effekt implementeringen av MIF har i jämförelse med 

Everyday Math (se bilaga 3). En jämförelse mellan resultaten från båda testerna samlades in 

utifrån variablerna närvaro, kön, etnicitet och socioekonomisk status. Likt Powell (2014) har 

Sukow, Sampson & Pierrie (2016) gjort en studie där syftet var att undersöka om 

implementering av MIF bidrar till någon positiv effekt på elevernas matematikprestationer i 

årskurs ett till fem i Tennessee. Studien baserades på fyra forskningsfrågor. Första frågan 

undersökte om elevernas testresultat förbättrades efter att ha arbetat med MIF. Andra frågan 

undersökte om eleverna som arbetat med MIF visade någon signifikant skillnad i sin 

akademiska förbättring än de elever som arbetat med ordinarie undervisning. Fråga tre syftade 

till att ta reda på vilka relationer som kunde synliggöras mellan matematikundervisningens 

effektivitet och elevernas förmåga efter implementeringen av MIF. Avslutningsvis undersökte 

Sukow, Sampson & Pierrie (2016) hur eleverna uppfattade sin förmåga för matematik efter 

implementeringen av MIF. 

 

Chan (2009) undersökte hur modellering i matematikundervisningen kunde gynna elever vid 

problemlösning samt vilken påverkan modellering kunde ha i processen med att föra 

matematiska resonemang. I liknelse med Chan (2009) syftar studien av Mahoney (2012) till att 

undersöka effekterna av modellmetoden vid problemlösning. Skillnaden är att Mahoney (2012) 

fokuserade på att jämföra modellmetoden med ordinarie matematikundervisning inom bråk och 

multiplikativ jämförelse. Likt Chan (2009) och Mahoney (2012) genomförde Ng Fong & Lee 

(2009) en undersökning av två studier för att se vilka effekter implementeringen av 

modellmetoden hade på elever vid problemlösning.  

 

Foong (2002; 2004) redogör för två liknande studier. Skillnaden mellan studierna är att den ena 

fokuserar på att belysa lärares användning av open-ended questions medan den andra syftar till 

att ta reda på om implementeringen av open-ended questions hämmar eller stödjer elevernas 

kreativitet vid problemlösning.  

 

Till skillnad från övriga studier utförde Tan & Myra Garces-Bacsal (2013) sin studie utifrån 

syftet att undersöka hur loggboksskrivande påverkade och utvecklade högpresterande elevers 

förmåga att lösa problemlösningsuppgifter. Dock kan vi se likheter med ovanstående studier då 

den har koppling till problemlösning.  

 

Vi kan se likheter mellan studierna av Fan & Zhu (2007) och Lessani et al. (2014) eftersom 

båda syftar till att jämföra och analysera läroböcker inom matematik.  I Fan & Zhu (2007) var 

syftet att belysa likheter och skillnader om hur problemlösning presenterades i grundskolans 

läroböcker i Singapore, Kina Taipei och USA utifrån Pólya´s modell (se bilaga 3) samt sjutton 

heuristiska problemlösningsstrategier. Skillnaden är att Lessani et al. (2014) analyserade och 

jämförde matematikböckerna med Singapores kursplan i matematik för grundskolan. Syftet 

med studien var att framhäva eventuella orsaker till Singapores höga resultat i TIMSS. Även 

Ker (2013) har gjort en jämförelsestudie där syftet var att redogöra för hur 
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matematikprestationerna skiljer sig mellan Singapore, Kina Taipei och USA i de internationella 

studierna från TIMSS 2003, 2007 och 2011.   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att flertalet studier undersöker vilka effekter olika 

undervisningsmetoder har för elevernas matematikprestationer. Några studier genomför 

experiment för att se om implementeringen av MIF har positiv effekt på elevernas 

matematikprestationer. Vidare undersöker några studier tillämpningen av olika 

problemlösningsmetoder för att ta reda på om de gynnar eleverna vid problemlösning. Vidare 

syftar studierna även till att analysera läromedelsböcker utifrån upplägg och innehåll samt en 

jämförelse mellan olika länders matematikresultat i TIMSS.        

                                                                                                                                                                                                                           

Metod och urval  

I nedanstående text presenteras en sammanställning av de tretton studiernas metoder och urval. 

Vår kunskapsöversikt innehåller fem kohortstudier varav fyra med kvasiexperimentell design 

och en med experimentell design. Två studier är interventionsstudier med kvasiexperimentell 

design där det förekommer inslag av slumpmässigt urval. Tre av studierna är jämförande 

studier, även de med kvasiexperimentell design. Två av studierna är fallstudier och slutligen en 

studie som har en icke-experimentell design.  

 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, ss. 88–90) redogör för att en experimentell 

design karaktäriseras av att jämförelser görs mellan olika undervisningsmetoder där deltagarna 

randomiseras in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. En kvasiexperimentell design 

innefattar också någon typ av intervention. Den största skillnaden är att det inte förekommer 

någon randomisering av deltagarna i en kvasiexperimentell design. I en studie som har en icke-

experimentell design studeras skillnader eller samband mellan grupper utan att påverka 

förhållandena. Med hänvisning till Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) har vi valt 

att namnge tio av studierna som kvasiexperimentella då urvalet inte slumpmässigt valdes ut. 

 

Ett exempel på ovanstående finns i Tan & Myra Garces-Bacsal (2013) som genomfört en 

interventionsstudie där deltagarna valdes ut efter kön, men som sedan slumpmässigt delades in 

i interventions- och kontrollgrupper. Enligt Forsberg & Wengström (2016, ss 78–79) vill 

forskaren bilda en likvärdig interventionsgrupp och kontrollgrupp genom anpassning i bland 

annat könsfördelning. Likaså presenterar EIRA (2010) en interventionsstudie där urvalet inte 

valdes ut slumpmässigt. Det framgår dock inte hur deltagarna delades in i interventions- och 

kontrollgrupper. 

 

Jaciw et al. (2016) utförde en kohortstudie med experimentell design där tolv skolor ingick och 

tjugotvå lärarlag slumpmässigt valdes ut. Det framgår inte hur implementeringen av MIF 

tilldelades majoriteten av lärarlagen. Mahoney (2012), Sukow, Sampson & Pierrie (2016), 

Chan (2009) samt Ng Fong & Lee (2009) är kohortstudier med kvasiexperimentell design. Som 

tidigare nämnt i ovanstående text påvisar Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, ss. 

88–90) att en kvasiexperimentell design även innefattar någon form av intervention men att det 

inte förekommer någon randomisering av deltagarna.  
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Powell (2014) är en icke-experimentell studie som karaktäriseras av att man undersöker en 

grupp individer med en viss egenskap (kohort) och att det inte förekommer några interventioner. 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 90) redogör för att en kohortstudie antingen 

är retrospektiv eller prospektiv. Ovan nämnd studie är prospektiv vilket innebär att en grupp 

granskas över tid för att jämföra deltagarnas prestationer före och efter den valda 

undervisningsmetoden. Fan & Zhu (2007), Ker (2013) samt Lessani et al. (2014) är tre 

jämförande studier vilket innebär att en jämförelse sker mellan olika typer av läromedel 

och/eller testresultat för att synliggöra likheter och skillnader. Studierna av Foong (2002; 2004) 

är två fallstudier där det endast framgår antal deltagare, däremot framgår det inte hur många 

skolor som ingår och inte heller från vilka skolor de redovisade fallen kommer ifrån.  

 

Fan & Zhu (2007) har utfört en jämförande studie med kvasiexperimentell design i Singapore. 

Urvalet bestod av tre läromedelsserier, baserade på popularitet, vilket inkluderade nio stycken 

matematikböcker från respektive land. I studien har de använt sig av en jämförande metod för 

att synliggöra likheter och skillnader för problemlösning i de olika matematikböckerna. De 

etablerade en begreppsmässig ram för problemlösning för att kunna genomföra kodning och 

dataanalys av materialet. Analysen byggde på Pólya’s modell samt sjutton heuristiska 

problemlösningsstrategier. I liknelse med Fan & Zhu (2007) har Lessani et al. (2014) genomfört 

en jämförande studie med kvasiexperimentell design i Singapore. Båda studierna har analyserat 

matematikböcker men skillnaden är att Lessani et al. (2014) har jämfört innehållet i 

matematikböckerna för årskurs sju och åtta med kursplanen för matematik i Singapore. 

Jämförelsen utgick ifrån TIMSS ramverk som fokuserar på taluppfattning, aritmetik, algebra, 

geometri, statistik och sannolikhet.           

 

Foong (2002) beskriver en fallstudie genomförd på fyra lärare i Singapore. Inledningsvis 

genomfördes workshops och diskussioner om problemlösningsuppgifter för att implementera 

open-ended questions i matematikundervisningen. Foong (2004) belyser ytterligare en 

fallstudie utförd på tre lärare i USA med hundratjugo elever indelade i mindre grupper. Genom 

kontinuerliga observationer av open-ended questions inom problemlösning synliggjordes 

elevernas attityder och deras aktiva deltagande i problemlösningsuppgifter.  

  

ERIA (2010) beskriver en interventionsstudie med en kvasiexperimentell design genomförd på 

sexhundrasjuttioåtta elever från olika skolor i Old Bridge Township School District, New 

Jersey, USA. Den nuvarande studien bygger på en tidigare studie där samma population av 

elever deltog. Från den tidigare studien användes testresultat från SAT9 för att synliggöra 

samband och göra jämförelser med den nuvarande studien där testresultat från NJ ASK 

användes. Lärarna fick frivilligt bestämma om de ville medverka i experimentgruppen eller 

fortsätta med ordinarie undervisning. Det bidrog till två ojämnt fördelade grupper; en 

experimentgrupp om sex lärare med hundratjugofem elever och en kontrollgrupp om 

femhundrafemtiotre elever.  Båda grupperna utförde även tester i början och i slutet av studien 

för att påvisa möjliga effekter av MIF jämfört med den ordinarie matematikundervisningen.  
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Jaciw et al. (2016) har utfört en kohortstudie med experimentell design i USA. Studiens 

deltagare bestod av tolv skolor i Clark County School District, Nevada, i Las Vegas. Studien 

inkluderade elever i årskurserna tre, fyra och fem samt att tjugotvå lärarlag randomiserat valdes 

ut. Tolv lärarlag blev tilldelade att arbeta med MIF och blev experimentgrupper medan 

resterande tio lärarlag blev kontrollgrupper som arbetade vidare med ordinarie 

matematikundervisning. Två olika tester genomfördes för att synliggöra eventuella effekter av 

implementeringen av MIF. 

 

Ker (2013) har genomfört en jämförande studie med kvasiexperimentell design i Singapore där 

jämförelser gjordes mellan Singapore, Kina Taipei och USA:s resultat från årskurs fyra och åtta 

i matematik utifrån TIMSS ramverk. Resultaten analyserades och jämfördes med årskurs fyra 

och åtta i TIMSS undersökningar genomförda 2003, 2007 och 2011.  

 

Sukow, Sampson & Pierrie (2016) har genomfört en kohortstudie med kvasiexperimentell 

design med tvåhundrafemtiofyra elever från en skola i Tennessee. I årskurserna ett till fem 

implementerades MIF under ett års tid. Eleverna blev indelade i grupper beroende på deras 

kunskapsnivå. För att avgöra om implementeringen av MIF haft någon effekt på elevernas 

matematikprestationer användes ett testprogram Comprehensive Testing Program (CTP) för att 

mäta elevernas framsteg i att föra matematiska resonemang och prestationer. Testresultaten från 

CTP genererade poängen från april 2015–2016 och jämfördes med de arkiverade testresultaten 

från 2012–2013 där eleverna inte hade fått undervisning utifrån MIF. CTP har använts som 

standardiserat testinstrument på skolan under de senaste tio åren.  

 

Mahoney (2012) redogör för en kohortstudie med kvasiexperimentell design med fyra deltagare 

från ett internetforum i New Hampshire, USA. Kriterierna för deltagarna baserades på ålder, 

inga inlärningssvårigheter samt ett intyg från vårdnadshavare. Mahoney (2012) undervisade 

deltagarna en åt gången under tretton tillfällen i tre faser om två olika problemlösningsområden; 

multiplikativ och bråk. Under tillfällena ett till sju undervisades deltagarna i tillämpningen av 

model drawing för multiplikativa problem. Vid tillfälle åtta fick deltagarna lära sig model 

drawing för bråkproblem. Deltagarna fick genomföra en enkät angående hur de upplevde 

inlärningen av model drawing för problemlösning.  

 

Chan (2009) har genomfört en kohortstudie i Singapore. Studien gjordes i två delar men det är 

bara del ett som redovisas. Urvalet bestod av hundrafyrtiosex elever från årskurs sex i två olika 

grundskolor. I studien deltog eleverna i “The Biggest Box Problem” under fem olika tillfällen 

där de blev indelade i mindre grupper baserat på om de var hög- eller lågpresterande i 

matematik. Uppgiften gick ut på att grupperna skulle skapa den största boxen med störst volym. 

Fyra grupper filmades för att dokumentera elevernas matematiska resonemang under 

tillverkningen av boxen. Eleverna skrev ner sina tankar om tillvägagångssätten samt 

funderingar under processen. 

 

Ng Fong & Lee (2009) genomförde en kohortstudie med en kvasiexperimentell design i 

Singapore från fem olika skolor. Studien är indelad i två delar där del ett undersökte fjorton 

lärare och fyra avdelningschefers uppfattning, förståelse och tillämpning av modellmetoden i 



16 

 

matematikundervisningen. Studiens del två syftade till att undersöka hur hundrafemtioen elever 

från medelklassen tillämpade modellmetoden för olika matematikuppgifter. I del ett 

intervjuades lärarna samtidigt som de löste ett formulär med tio matematikuppgifter där första 

uppgiften var en aritmetisk problemlösningsuppgift. Resterande nio uppgifter handlade om 

algebra. I del två fick eleverna lösa likadana uppgifter, men de fick endast använda 

modellmetoden för att lösa matematikuppgifterna.  

 

Tan & Myra Garces-Bacsal (2013) beskriver en interventionsstudie med kvasiexperimentell 

design genomförd i Singapore på femtiofyra pojkar med liknande kunskapsnivå. Deltagarna var 

utvalda och jämnt fördelade i en kontroll- och en experimentgrupp. Indelningen av mindre 

grupper genomfördes genom att deltagarna randomiserat valdes ut till respektive grupp. Ett 

identiskt för- och eftertest genomfördes för att se om det fanns någon effekt av 

loggboksskrivande i samband med problemlösningsuppgifter.  

 

Powell (2014) studie med en icke-experimentell design genomfördes i The Large Northeastern 

Urban Public School District, New Jersey, USA. Testresultat från åren 2009 - 2010 jämfördes 

med testresultat från 2011 - 2012 på samma elever efter ett års arbete med MIF. Totalt deltog 

tvåhundrafem elever i studien, varav etthundrafem elever fortsatte att arbeta med ordinarie 

undervisning - Everyday Math - medan hundra elever fick undervisning utifrån MIF. Studien 

gjordes för att synliggöra eventuella effekter mellan de olika metoderna utifrån variablerna 

närvaro, kön, etnicitet och socioekonomisk status.  

 

Sammanfattningsvis kan både likheter och skillnader ses i studiernas metoddel samt hur urvalet 

av deltagare gått till. Flertalet studier har implementerat Singaporemetodiken, antingen har 

deltagarna blivit indelade i interventions- och kontrollgrupper eller så har metodiken 

introducerats för hela urvalsgruppen. Det mest framträdande i kunskapsöversiktens metoddel 

är undersökningar genomförda för att ta reda på om implementeringen av Singaporemetodiken 

bidrar till positiva effekter på elevernas matematikprestationer. Samt vilka olika metoder som 

visar sig ha positiva effekter på elever i arbetet med problemlösningsuppgifter. Det som skiljer 

studierna åt är hur urvalsprocessen gått till där majoriteten av studierna har en 

kvasiexperimentell design medan en är av icke-experimentell design och en studie är av 

experimentell design.  

 

Effekter efter implementeringen av Singaporemetodiken 

Nedan presenteras de resultat som besvarar kunskapsöversiktens första frågeställning som är 

att ta reda på vilken effekt implementeringen av Singaporemetodiken har på elevernas 

matematikprestationer enligt de granskade studierna. Sammanfattningsvis visar resultaten från 

tre av de fyra studierna som implementerat MIF att metoden har positiva effekter både på 

elevernas matematikprestationer och på lärarnas inställning gentemot 

matematikundervisningen. Viktigt att nämna är att implementeringen av MIF har undersökts i 

grupper som erhållit vissa egenskaper, vilket kan ha påverkat studiernas resultat och det går 

därför inte att generalisera resultaten.  

 



17 

 

I ERIA (2010, ss. 11–20) visas en signifikant skillnad i resultaten mellan experimentgruppen 

och kontrollgruppen där en jämförelse av testresultaten från NJ ASK och SAT9 gjordes. Efter 

ett års undervisning med MIF kunde det utläsas att oberoende av elevernas tidigare förmåga 

inom matematik, medförde arbetet med MIF förbättrade resultat i matematiktestet NJ ASK 

2010. Resultatet visar även att MIF är en undervisningsmetod som kan anpassas och användas 

av samtliga elever oberoende av deras förmåga och kunskapsnivå. Likaså konstateras i studien 

av Jaciw et al. (2016, s. 494) att MIF har en positiv påverkan på elevernas matematiska 

prestationer enligt det genomförda testet SAT10. Nio av de tretton analyserna gav 

effektbedömningar som var statistiskt signifikanta. Jaciw et al. (2016) menar dock att resultaten 

bör tolkas med försiktighet eftersom att det fanns ett bortfall för några av de randomiserade 

enheterna som därigenom utesluter en fullständig analys av resultatet.  

 

Powell (2014, s. 167) undersökte om det fanns signifikanta skillnader mellan undervisning med 

MIF och Everyday Math utifrån variablerna närvaro, kön, etnicitet och socioekonomisk status. 

Resultatet visade att det enbart var närvaro och etnicitet som var bidragande faktorer till 

elevernas förbättrade matematikprestationer. Kön och socioekonomisk status visades inte ha 

någon signifikant skillnad i elevernas prestationer i jämförelsen mellan MIF och Everyday 

Math.  

 

Studien genomförd av Sukow, Sampson & Pierrie (2016, ss. 88–125) undersökte om det fanns 

effekter som kunde bidra till elevers matematikprestationer efter implementeringen av MIF 

utifrån fyra forskningsfrågor. Sammanfattningsvis visade resultatet att de lågpresterande 

eleverna gynnades av implementeringen av MIF i matematikundervisningen. Dock visade en 

jämförelse mellan tidigare testresultat där MIF inte var implementerat och testresultat där MIF 

var implementerat att MIF inte bidrog till några signifikanta effekter på elevers 

matematikprestationer. Resultatet visar även att det inte finns något samband mellan lärarnas 

tillvägagångssätt i undervisningen i relation till elevernas matematiska förmågor. Dock visade 

resultatet från intervjuer med eleverna att implementeringen av MIF bidrog till positiva effekter 

på elevernas attityder gentemot matematiken. 

 

Metoder vid problemlösning 

Nedan presenteras de resultat som besvarar kunskapsöversiktens andra frågeställning som är att 

ta reda på vilka metoder som är effektiva vid matematisk problemlösning, enligt de granskade 

studierna. Sammanfattningsvis redogör studierna för positiva resultat för respektive metod som 

undersökts. Två av studierna visade att modellmetoden har en positiv effekt på elevernas 

förmåga vid problemlösningsuppgifter. Två av studierna implementerade open-ended questions 

för problemlösning som lärarna använde sig av för att engagera eleverna i att använda mer än 

en strategi. En av studierna undersökte användningen av modellering vid problemlösning. En 

av studierna undersökte om loggboksskrivande har någon påverkan på elevernas förståelse och 

förmåga att lösa problemlösningsuppgifter. I följande text presenteras studiernas individuella 

resultat mer ingående.  
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Båda studierna Foong (2002, s. 27; 2004, ss. 148–149) som undersökte om tillämpningen av 

open-ended questions visade att metoden bidrog till elevers metakognition vilket i sin tur gav 

eleverna ökad förståelse för vad de gjorde eftersom de måste förklara hur och varför de kom 

fram till lösningen. Elever som presenterade sina lösningar för andra kunde jämföra varandras 

metoder samt se skillnader och likheter i tillvägagångssättet. Fortsättningsvis bidrog det till att 

eleverna kunde ändra och vidareutveckla sina egna idéer på ett kreativt sätt. Utifrån 

experimentet som genomfördes med lärarna kunde slutsatsen dras att även de ansåg metoden 

vara användbar i matematikundervisningen för problemlösningsuppgifter. Lärarna ansåg att 

tillämpningen av open-ended questions lämpade sig bra för elever oavsett vilka förkunskaper 

de hade i matematik samt att de gav eleverna den tid i arbetet med problemlösningsuppgifter 

som de behövde. Vid tillämpningen av open-ended questions gav läraren instruktioner som 

bidrog till att eleverna uppmanades att använda mer än en strategi, flera representationsformer, 

som medförde att eleverna kunde förklara och motivera lösningen. 

 

Vidare undersökte Mahoney (2012, ss. 79–109) om det fanns positiva effekter på elevers 

matematikprestationer i samband med tillämpningen av model drawing för 

problemlösningsuppgifter. Tillämpningen visade sig ha positiva effekter för eleverna under de 

tretton olika tillfällen som de undervisades i model drawing. Resultatet påvisade en signifikant 

procentuell förbättring hos eleverna som använt metoden som bidrog till att eleverna fick fler 

antal rätt på problemlösningsuppgifterna. De enkäter som användes i undersökningen för att ta 

reda på vad eleverna upplevt under tiden de tillämpat och använt sig av modellmetoden visade 

ett positivt resultat. Eleverna redogjorde för att de ansåg att metoden var lämplig och användbar 

i arbetet med problemlösningsuppgifter. Likt Mahoney (2012) undersökte Ng Fong & Lee 

(2009, s. 296–310) om det fanns några positiva effekter med tillämpningen av modellmetoden 

i matematikundervisningen. Till skillnad från Mahoney (2012) har Ng Fong & Lee (2009) 

genomfört två studier för att ta reda på eventuella effekter av modellmetoden. Experimentet 

som genomfördes med lärarna visade att de ansåg modellmetoden vara effektiv som ett 

problemlösningsverktyg i undervisningen. Flertalet av lärarna som deltog i studien rapporterade 

att de implementerat modellmetoden som redskap vid problemlösningsuppgifter. Elevernas 

resultat gällande användningen av modellmetoden påvisade att flertalet elever kunde använda 

modellmetoden korrekt, främst i arbetet med algebraiska problemlösningsuppgifter. De elever 

som inte hade tillräckligt med kunskap om matematiska begrepp kommer fortsättningsvis 

riskera att använda modellmetoden fel vilket inte gynnar elevernas förståelse och 

matematikprestationer. 

 

Chan (2009, ss. 54–55) undersökte tillämpningen av modellering för problemlösning. 

Uppgiften som eleverna deltog i var “The Biggest Box Problem” som gick ut på att bygga den 

största boxen med störst volym. Resultatet visade att eleverna kunde följa de fyra 

modelleringsstegen för att konstruera boxen. Däremot i resultatet för boxens utseende 

synliggjordes det att eleverna sannolikt har gissat och misstolkat uppgiften. Det "felaktiga" 

resonemanget synliggjordes, utmanades och förtydligades av de mer kunniga eleverna. 

Resultatet visade även att stöttning och utmaning från läraren bidrog till metakognition hos 

eleverna under de olika modelleringsstegen. Analysen för resultatet bestod av inspelningar av 

högpresterande elever under deras process i att konstruera boxen.  



19 

 

 

Tan & Myra Garces-Bacsal (2013, ss. 179–180) resultat beskriver att processen med att föra 

loggbok i matematikundervisningen visade sig ha en märkbar effekt på eleverna när det gäller 

deras prestationer i matematik. Resultatet från elevernas feedback visade att de högpresterande 

eleverna ville att loggboksskrivande skulle implementeras som en naturlig del i 

matematikundervisningen. Sett till elevernas resultat på för- och eftertester framgick det att 

loggboksskrivande kunde bidra till förbättrade matematikresultat i undervisningen. 
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FÖRDJUPAD GRANSKNING AV FORSKNINGSMETODERNA 

I denna fördjupade analys kommer vi att granska studiernas metoddel för att undersöka och 

lyfta fram eventuella styrkor och svagheter som identifierats i forskningen.  

  

Jaciw et al. (2016) har vi valt att kategorisera som experimentell design med inslag av icke 

randomiserat urval. Anledningen är att studien inte beskriver hur valet av skolor har gått till, 

vilket tyder på att forskarna valt ut vilka skolor som ska ingå i studien. Dock har de randomiserat 

in deltagarna i interventionsgrupp och kontrollgrupp som är ett krav för att få benämnas som 

experimentell design. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 87) påvisar att 

randomisering av deltagarna medför att alla har lika stor chans att hamna i endera grupp. Till 

följd av detta fördelas deltagarna förhoppningsvis lika oavsett kunskapsnivå och det bidrar till 

minskad risk för systematiska fel (bias). Till skillnad från Jaciw et al. (2016) har vi valt att 

kategorisera Powell (2014) som en icke-experimentell design vilket innebär att forskarna 

studerar skillnader eller samband mellan grupper utan att påverka dess förhållande. I studier där 

deltagarurvalet är stort redogör Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 88) för att 

ett säkrare slutresultat av den genomförda undersökningen kan dras än om urvalet av antalet 

deltagare hade varit färre. Det anser vi vara en styrka i forskningen eftersom ett säkert resultat 

är det som eftersträvas. 

 

I studien från ERIA (2010) var urvalet av deltagare inte slumpmässigt utvalt, vilket innebär att 

de har en kvasiexperimentell design. Studiens fördelning av experimentgruppen och 

kontrollgruppen skiljer sig markant i antal deltagare på grund av att det var frivilligt att 

medverka i experimentgruppen. Experimentgruppen bestod endast av hundratjugofem 

deltagare medan kontrollgruppen bestod av femhundrafemtiotre deltagare. Vi ställer oss 

frågande till hur pålitligt resultatet är när grupperna är så ojämna i antalet deltagare, eftersom 

vi inte kan avgöra om grupperna är likt fördelade i till exempel kön, ålder, socioekonomisk 

status och kunskapsnivå. Det styrks även av Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, 

s. 89) som menar att forskaren har svårare att konstatera effekterna av implementeringen när 

grupperna är markant olika storleksmässigt. Vi ställer oss också frågande till hur pålitligt 

resultatet är i och med att en del av den nuvarande studiens resultat baseras på tidigare års 

testresultat från samma deltagande elever. Eleverna som då medverkade i testet borde under 

årens lopp ha utvecklat sin matematiska förmåga och bör besitta större kunskaper inom 

matematikämnet när det senaste testet genomfördes i jämförelse med det första testet.    

 

Tan & Myra Garcer-Bacsar (2013) använder en kvasiexperimentell design där urvalet av 

deltagare var bestämt. Deltagarna bestod av femtiofyra högpresterande pojkar. Deltagarna blev 

jämt indelande i en experimentgrupp och en kontrollgrupp genom randomisering. Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström (2013, ss. 95–96) redogör för två olika sätt att göra icke 

slumpmässigt urval; konsekutivt urval och systematiskt kvoturval. När ett kvoturval görs 

bestäms var och när urvalet ska göras, samt vilka eller vilken egenskap (strata) som studien ska 

undersöka. Exempel på strata kan vara ålder, kön, utbildning och socioekonomisk tillhörighet. 

Kvotgrupperna väljs ut genom förutbestämda kriterier och bidrar till ökad möjlighet till ett 

representativt urval för studiens syfte, vilket kan ha kommit att påverka resultatet. Eftersom 
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deltagargrupperna var indelade baserat på ålder och kunskapsnivå kan resultatet inte 

generaliseras. I studier kan man endast generalisera de grupper som har liknande strata.  Det 

innebär att studien får en lägre extern validitet vilket styrks av Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013, s. 100) som innebär att resultatet inte går att generalisera till andra grupper. 

 

Studierna genomförda av Ker (2013), Lessani et al. (2014) och Fan & Zhu (2007) är jämförande 

studier med kvasiexperimentell design. Resultatet i studien av Ker (2013) har en svaghet då det 

inte fullständigt styrker att det är matematikundervisningen i Singapore som är den bidragande 

faktorn till de höga resultaten i TIMSS. Ker (2013) har jämfört tre länder Singapore, Kina Taipei 

och USA i sin studie utifrån deras placeringar i TIMSS undersökningar från åren 2003, 2007 

och 2011. Hur urvalet för jämförelsestudien gjorts går inte att utläsa, däremot kan man tolka 

varför Singapore, Kina Taipei och USA valdes ut. Likheten mellan de tre länderna är att man 

kan se en förbättring över tid i elevernas prestationer i matematik. En styrka i studien genomförd 

av Ker (2013) är att den lyfter fram att man bör ta hänsyn till flera olika aspekter för att få ett 

bättre utbildningssystem, som kan möta kraven av kompetenta medborgare med en hög 

utbildning. De aspekter som Ker (2013) anser att utbildningspolitiker behöver se över i 

utbildningssystemet för att möta framtidens krav är läroplanen, pedagogiska policys, 

pedagogiska resurser och stöd, pedagogik, lärarutbildning samt yrkesutveckling.  

 

Tidigare studier har forskat om hur faktorer som till exempel hemförhållanden och motivation 

kan vara bidragande faktorer till framgångarna i TIMSS. Dock finns det ingen tidigare 

forskning om huruvida innehållet i Singapores matematikböcker kan vara en bidragande faktor 

till elevernas höga resultat i TIMSS. Lessani et al. (2014) studie påvisade för första gången att 

innehållet i Singapores matematikböcker, med fokus på taluppfattning, algebra, geometri och 

statistik, kan vara en bidragande faktor till elevernas höga resultat i TIMSS. Eftersom studiens 

syfte är att jämföra innehållet i matematikböckerna med kursplanen i matematik kan studiens 

resultat anses trovärdigt eftersom det är elevernas kunskaper om taluppfattning, algebra, 

geometri och statistik som mäts i TIMSS. 

 

Likt Lessani et al. (2014) har även Fan & Zhu (2007) gjort en jämförande studie. Skillnaden är 

att Fan & Zhu (2007) enbart fokuserat på att jämföra hur problemlösning presenteras i tre 

länders läromedelsserier. I asiatiska länder, till exempel Kina, måste matematikböckerna 

godkännas av regeringen innan de implementeras i undervisningen till skillnad från USA där 

skolorna själva beslutar om vilken läromedelsserie som undervisningen ska baseras på. De 

läromedelsserier som valdes ut att analyseras baserades på hur populära de var i respektive land. 

I åtanke på att popularitet var den enda faktorn som avgjorde urvalet så finns det ingenting som 

säger att de representerar de bästa läromedelsserierna. Kan ekonomi vara en bidragande faktor 

till populariteten för läromedelsserierna med tanke på att skolorna i USA själva får besluta 

vilken läromedelsserie som ska användas. Det kan eventuellt finnas en begränsad budget vid 

inköpen av läromedelsserierna som kan bidra till minskad valmöjlighet. Urvalet kan därmed ha 

påverkat resultatet och en generalisering går inte att göra.   

 

Sukow, Sampson & Pierrie (2016), Mahoney (2012), Chan (2009) och Ng Fong & Lee (2009) 

har gemensamt att de genomfört kohortstudier med kvasiexperimentell design. Sukow, 
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Sampson & Pierrie (2016) studie syftade till att ta reda på om implementeringen av MIF bidrog 

till positiva effekter på elevernas matematikprestationer. Sammanfattningsvis visade resultatet 

att deltagarna inte uppvisade förhöjda matematikprestationer efter implementeringen av MIF. 

Det som gick att utläsa var att lågpresterande elever förbättrade sina resultat efter ett år av MIF 

medan samtliga elever rapporterade att deras attityd, självförtroende, engagemang och 

samarbetsförmåga påverkades positivt. Sukow, Sampson & Pierrie (2016) valde ett urval som 

var icke slumpmässigt där eleverna blev indelade i grupper baserat på kunskapsnivå. Precis som 

i studien av Tan & Myra Garcer-Bacsar (2013) kan inte heller resultatet i Sukow, Sampson & 

Pierrie (2016) generaliseras då urvalet gjordes utifrån elevernas kunskapsnivå. Som nämnt i ett 

ovanstående stycke så redogör Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, ss. 95–96) för 

att resultatet inte kan generaliseras när studien har valt ett kvoturval där endast en viss strata 

undersöks. Eftersom att deltagarna var indelade i grupper baserat på kunskapsnivå kan resultatet 

inte generaliseras till studier som inte har liknande strata. Det innebär att studien får en lägre 

extern validitet vilket medför att resultatet inte går att generalisera till andra grupper (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 100). Det ser vi som en svaghet i den studien. 

 

Mahoney (2012) har genomfört en kohortstudie med kvasiexperimentell design som undersökte 

effekten av modellmetoden vid problemlösningsuppgifter. Studien genomfördes på fyra 

deltagare som levde upp till kriterierna baserat på ålder, inga inlärningssvårigheter samt ett 

godkännande intyg från vårdnadshavare. Mahoney (2012) gjorde sitt urval från årskurs fyra i 

en liten stad i USA med en population om 2000 personer. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013, s. 94) bör man inkludera alla om populationen är relativt liten och därmed 

inte göra något urval utifrån vissa kriterier. Mahoney (2012) valde dock att genomföra studien 

på fyra deltagare (single case study) vilket bidrog till att resultatet inte går att generalisera 

eftersom deltagarna valdes utifrån en viss strata. Enligt Mahoney (2012) har inga tidigare 

studier genomförts för att undersöka om implementeringen av modellmetoden ger några 

förändringar i elevers förmåga till problemlösning. Vad som avslöjades i studien var att en av 

deltagarna hade fått stöd i sin matematikinlärning under årskurs två till tre och den 

informationen fick Mahoney (2012) först efter tredje tillfället men trots detta lät han hen 

fortsätta delta i undersökningen. Detta anser vi vara en svaghet i forskningen då samtliga elever 

inte haft samma förutsättningar i processen. 

 

Chan (2009) har genomfört en kohortstudie med kvasiexperimentell design. Studien undersökte 

om modellering i matematikundervisningen kunde gynna eleverna i problemlösning samt 

vilken påverkan modellering kunde ha i processen med att föra matematiska resonemang. 

Studien genomfördes i två delar, dock redovisas bara den ena. Vi ställer oss frågande till vad 

som hände med del två och varför forskaren valde att inte redogöra för den. Likt ett antal andra 

studier så har även urvalet i Chan (2009) valts utifrån en viss strata. Deltagarantalet är stort men 

de valdes ut utifrån elevernas kunskapsnivåer. Deltagarna blev indelade i mindre grupper 

baserat på om de var låg- eller högpresterande där de vid fem tillfällen fick testa på modellering 

i undervisningen. Valet av deltagarna medförde även här att resultatet inte går att generalisera 

om inte grupperna har liknande strata. Det bör också noteras att det enbart var de två grupperna 

med högpresterande elever vars prestationer som analyserades. Olyckligtvis stötte de två 
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blandade elevgrupperna på problem under videoinspelningen vilket ansågs vara en begränsning 

för resultatet (Chan 2009, ss. 40–45). 

 

Ng Fong & Lee (2009) genomförde en kohortstudie med kvasiexperimentell design där syftet 

var att ta reda på hur användbar modellmetoden var när eleverna skulle arbeta med 

problemlösning. Likt Chan (2009) var även den här studien uppdelad i två delar. Den ena delen 

undersökte lärares och avdelningschefernas uppfattning, förståelse och användning av 

modellmetoden och den andra delen innefattade elevernas tillämpning av modellmetoden. 

Urvalet av studiens andra del var på hundrafemtioen elever varav sjuttiosju pojkar och 

sjuttiofyra flickor vilket medförde att deltagargruppen var heterogen. Det framgår dock inte hur 

könsfördelningen på studiens första del är fördelad. Lärarna och avdelningscheferna i första 

delen av studien rapporterade att de hade använt modellmetoden på sina elever och samtliga 

var överens om att modellmetoden är ett användbart problemlösningsverktyg. Det fanns dock 

ingen möjlighet att observera lärarna och avdelningscheferna och därmed går det inte att 

säkerställa att deltagarnas svar verkligen stämmer vilket ses som en svaghet i den här studien. 

 

De två studierna av Foong (2002; 2004) har vi valt att benämna som fallstudier. De har på det 

sätt de redovisas en låg vetenskaplig trovärdighet. Lärarna som deltog i studiernas workshop 

har fått prova metoder i sina klasser och författaren har sedan analyserat lärarnas rapporter från 

lektionerna, åtminstone i den ena studien. Vad de deltagande lärarna har dokumenterat på 

lektionsrapporterna framgår inte och i studierna redovisas bara kvalitativ information. Det 

framgår inte heller hur många rapporter som har analyserats, inte heller hur många skolor, och 

inte vilka skolor exemplen kommer ifrån. Det är tydligt att författaren enbart redovisar exempel 

från deras lektionsrapporter. Det går inte att avgöra om till exempel de tre fallen i den ena 

studien är ett representativt urval eller inte. Sammanfattningsvis har Foong (2002; 2004) ingen 

tydlig metoddel vilket ger en liten möjlighet att dra generella slutsatser. 
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DISKUSSION 

Inledningsvis vill vi diskutera huruvida studiernas resultat är generaliserbara eller inte. 

Majoriteten av studiernas urval har valts ut baserat på en viss egenskap vilket medför att 

resultaten inte går att generalisera om inte grupper med liknande egenskaper undersöks. I och 

med att de studier vi har kartlagt är internationella medför det en problematik med att genomföra 

en överföring av andra länders skolsystem in i det svenska skolsystemet. Det bidrar till att 

generaliserbarheten inte är möjlig då länders skolsystem kan skilja sig åt markant. Vi har tagit 

lärdom om hur viktigt det är att eleverna bemästrar problemlösning för att uppnå målet med att 

utbilda medborgare som bidrar till samhällets utveckling. I likhet med Singapores 

utbildningssystem redogör Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr 11 rev. 2018) för att “Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande 

värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället” (s.7). Det vi främst har fastnat för under arbetet med kunskapsöversikten är att alla 

elever oberoende av kunskapsnivå ges de verktyg och den tid de behöver för att kunna bemästra 

ett specifikt område inom matematiken, till exempel addition med ental. Vidare ska eleverna 

besitta kunskaper inom ett matematiskt arbetsområde innan de går vidare till nästa vilket ska 

bidra till fördjupade kunskaper hos varje enskild individ. Singaporemetodiken baseras på 

Singapores kursplan i matematik och har utvecklats över tid för att stärka landets 

matematikundervisning. Eftersom Singapore är en av toppnationerna i bland annat den 

internationella undersökningen TIMSS har deras sätt att undervisa fått stor spridning 

internationellt och skolor i allt fler länder vill implementera metodiken. Modellen har sedan 

2015 börjat spridas i Sverige och används idag på många skolor runt om i landet (Admera 

education, 2018). 

 

Resultatdiskussion 

Vår första frågeställning var att ta reda på vilka effekter implementeringen av 

Singaporemetodiken har på elevers matematikprestationer. Som tidigare nämnt visar resultatet 

från tre av fyra studier på positiva effekter på elevernas matematikprestationer. Genom 

jämförelser av elevtester före implementeringen och sedan efter ett års undervisning av MIF 

visade resultatet att elevernas prestationer ökade. Dock är det nämnvärt att redogöra för att 

flertalet studier fokuserat på att studera utvalda egenskaper såsom kön, socioekonomisk status 

med flera. På grund av det anser vi att resultaten inte är helt trovärdiga i och med att resultaten 

inte går att generalisera. En av studierna påpekar dock att MIF är en undervisningsmetod som 

kan anpassas och användas av alla elever oberoende av tidigare matematiska kunskaper och 

förmågor. 

 

“Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket 2018, s. 6). 

 

Vår andra frågeställning var att ta reda på vilka metoder som ansågs effektiva vid matematisk 

problemlösning. De studier vi kartlagt undersökte några olika metoder och samtliga visade 
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positiva effekter. Modellmetoden är en av metoderna där eleverna får möjligheten att lära sig 

olika strategier för att kunna behärska problemlösning. Eleverna förväntas kunna förklara hur 

de tänkt både i ord och i bild. Eleverna ska ges möjligheten att kontrollera och hitta brister i 

räkneprocessen om svaret blir inkorrekt. Open-ended questions är en metod som bidrar till 

elevers metakognition vilket i sin tur ger dem ökad förståelse samt att de får förklara hur och 

varför de kom fram till lösningen. Den anses vara en metod som är användbar i 

matematikundervisningen för problemlösningsuppgifter och lämpar sig bra oavsett 

förkunskaper. Eleverna uppmanas att använd flera representationsformer som ska medföra att 

de kan förklara och motivera lösningen. En annan metod som presenteras är loggboksskrivande 

där eleverna ska föra loggbok i samband med matematikundervisningen. Det ska bidra till att 

eleverna blir medvetna om sina färdigheter som i sin tur ska resultera i förbättrade 

matematikresultat. Metoden modellering innebär att eleverna utvecklar modeller som 

representerar deras idéer, koncept, konstruktioner eller samband som sedan uttrycks i olika 

representationsformer.  

 

Metoddiskussion 

I den fördjupade analysen har vi konstaterat att det förekommer både svagheter och styrkor 

gällande studiernas metoddel. Det har synliggjorts att majoriteten av studierna har bristande 

extern validitet. Samtliga studier är internationella vilket påverkar den externa validiteten 

eftersom det inte går att överföra resultaten till svenska förhållanden. Det går inte heller att 

fastslå om implementeringen av en viss metod faktiskt visar på positiva effekter på elevers 

matematikprestationer. Däremot förekommer det slumpmässiga urval i några av studierna där 

deltagarna dessutom är av stort deltagarantal, vilket medför att man kan dra säkrare slutsatser 

av resultatet.  

 

Vi valde att kartlägga studiernas citeringsfrekvens (se bilaga 2) där det kan utläsas markanta 

skillnader mellan studiernas antal citeringar. Sammanfattningsvis kan vi inte se några mönster 

om studiernas publiceringsår har någon påverkan på citeringsfrekvensen eftersom spridningen 

för antal citeringar är stor. Vidare visar citeringsfrekvensen att studierna som är genomförda i 

Singapore har flest antal citeringar medan de studier som är genomförda i USA har minst antal 

citeringar. Vi anser att forskning som genomförts i ursprungslandet om Singaporemetodiken är 

mer tillförlitlig än forskning inom samma område genomförd i USA.  

 

I arbetet med kunskapsöversikten hade vi även som delmål att identifiera alternativa 

förklaringar till Singapores framgångar i de internationella undersökningarna bortsett från 

Singaporemetodiken. Några tänkbara faktorer synliggjordes under sammanställningen av 

Singapores utbildningssystem, där det bland annat framgick att en av de två största 

budgetposterna från statens utgifter går till utbildningssektorn. I slutet av 1970-talet upptäcktes 

det att många elever inom skolverksamheten hade läs- och skrivsvårigheter och därmed 

utvecklades en ny läroplan. Den nya läroplanen introducerades av NES och där skulle 

undervisningen baseras på elevernas kunskapsnivåer och den uppmuntrade till att eleverna 

skulle lära och utvecklas i sin egen takt. En annan bidragande faktor kan vara att all 

undervisning bedrivs på engelska bortsett från modersmålsundervisningen och under tidigt 
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2000-tal infördes ytterligare förändringar i skolsystemet där det nya mottot var att undervisa 

mindre och lära mer. Förändringen ville förbättra kvalitén på relationerna mellan lärarna och 

eleverna i hopp om att eleverna skulle bli mer engagerade i sin inlärning och nå högre 

utbildningar. Målet var att nå hjärtat och engagera sinnena hos eleverna och förbereda dem inför 

framtiden. Till skillnad från det svenska skolsystemet där eleverna får utbildning inom flertalet 

ämnen under kort tid, fokuserar Singapore enbart på tre ämnen under skolans tidiga år. Även 

det kan vara en förklaring till framgångarna eftersom undervisningen fokuserar på att eleverna 

verkligen ska bemästra kunskapen innan man går vidare i undervisningen. Ytterligare en möjlig 

förklaring kan vara att efter de fyra första skolåren får eleverna göra ett test “the Primary School 

Leaving Examination” som mäter kunskapsnivån hos varje individ och utifrån testresultaten 

delas de in i olika elevgrupper baserat på kunskapsnivå vilken deras fortsatta utbildning bygger 

på. I och med detta bidrar det till att eleverna får den undervisning och tid som krävs för varje 

enskild individs vidareutveckling.  

 

Innehållsmässigt är vår kunskapsöversikt relativt stor och inkluderar flera studier som har varit 

tidskrävande att förstå och bearbeta. De kartlagda studierna har inte undersökt samma fenomen 

vilket har bidragit till att resultatdelen i kunskapsöversikten har delats in i två underrubriker där 

vi har sammanfattat resultat under respektive frågeställning. Det var komplext att hitta studier 

som matchade vårt syfte och våra frågeställningar och därför ingår ett antal studier som inte är 

peer-reviewed vilket kan anses som en svaghet i vår kunskapsöversikt. Även tidsbrist och 

svårigheter att tolka de numeriska data och statistiska analyser som presenterats i många av 

studierna, har bidragit till att vi ibland haft svårt att värdera resultatens betydelse. Styrkan med 

vår kunskapsöversikt har varit vårt delade intresse för Singaporemetodiken och Singapores 

framgångar i TIMSS. Intresset för Singaporemetodiken baseras på att vi vill få kunskaper om 

hur vi kan bidra till att öka elevernas intresse för ämnet matematik samt påverka deras 

matematiska prestationer. Ytterligare en styrka med vår kunskapsöversikt är att flertalet av 

studiernas urval inkluderar de åldrar som är relevanta för den svenska grundskolan. 

 

Framtida forskning 

Många av de kartlagda studierna påvisar att det inte finns tidigare forskning inom det “ämne” 

som studerats. Det kan bero på att de har fokuserat på att undersöka enstaka aspekter eller 

jämförelser mellan vissa utvalda länder som inte studerats tidigare. Det valda geografiska 

området kan också vara en anledning till att det inte finns någon tidigare forskning. Utifrån de 

kartlagda studierna kan vi inte läsa oss till att tidigare forskning genomförts på grupper med 

liknande specifika egenskaper. Vi anser efter avslutat arbete att det hade varit intressant om 

forskare skulle genomföra studier för att ta reda på eventuella effekter vid implementeringen 

av MIF utan att begränsa studiens deltagare till vissa egenskaper. Forskare skulle då fokusera 

på att undersöka implementeringen av Singaporemetodiken mellan olika länder, samt elever 

som går i årskurs fyra och som inte tidigare har använt MIF för att se om deras testresultat i 

TIMSS skiljer sig åt. Vidare anser vi också att eftersom resultatet från några av studierna påstår 

att Singaporemetodiken är användbar oberoende av elevernas tidigare kunskapsnivå, vore det 

intressant att se om Singaporemetodiken har samma effekt i andra länder med 
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utbildningssystem som skiljer sig från Singapores. Avslutningsvis ser vi fram emot att i 

framtiden få ta del av svensk forskning om effekterna av Singaporemetodiken.    
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BILAGA 1. 

Artikel      Syfte/ 

Frågeställnin

gar 

Urval/meto

d/teori 

Analys Resultat Ytterligare 

forskning? 

Diskussion 

Chan, C. M. E. 

(2009). 

Mathematical 

modelling as 

problem 

solving for 

children in the 

Singapore 

mathematics 

classrooms. 

Journal of 

Science and 

Mathematics 

Education in 

Southeast Asia 

2009, Vol.32 

No.1, ss 36-61.       

  

Syftet var att 

undersöka hur 

modellering i 

matematikunder

visningen kunde 

gynna elever i 

problemlösning 

samt vilken 

påverkan 

modellering 

kunde ha i 

processen med 

att föra 

matematiska 

resonemang. 

 

Frågeställning: 

Inga 

frågeställningar 

redogörs till 

studiens syfte.  

 

Kohortstudie 

med kvasi-

experimentell 

design.  

 

Urval: Urvalet 

bestod av 

hundrafyrtiose

x elever från 

årskurs sex i 

två olika 

grundskolor. 

 

Metod: I 

studien deltog 

eleverna i “The 

Biggest Box 

Problem” 

under fem 

olika tillfällen 

där de blev 

indelade i 

mindre grupper 

baserat på om 

de var hög- 

eller 

lågpresterande 

i matematik. 

Fyra grupper 

filmades för att 

dokumentera 

elevernas 

matematiska 

resonemang 

under 

tillverkning av 

boxen. 

Eleverna skrev 

ner sina tankar 

om 

tillvägagångssä

tt samt 

funderingar 

under 

processen. 

 

Teori: 

Inlärningspsyk

ologi; 

Proximala 

utvecklingszon

en och 

Fyra steg 

utifrån 

modellerings 

stegen;  

 

1.Description: 

Uppgift och 

behovsanalys. 

2. 

Manipulation: 

Geometrisk 

förståelse.  

3. Prediction: 

Ändring av 

slutlig 

lösningsmodell 

4. 

Optimisation:F

örbättrad 

modell. 

 

Videoinspelnin

garna 

transkriberades

. Elevernas 

protokoll 

kodades 

utifrån ett 

problemlösnin

gskodningssch

ema och 

användes som 

bas i den 

språkliga 

analysen och 

för 

modellerings 

stegen.  

Resultatet 

visade att 

eleverna 

kunde arbeta 

och följa de 

fyra 

modelleringss

tegen för att 

skapa boxen. 

Däremot i 

resultatet för 

boxens 

utseende 

kunde man se 

att eleverna 

sannolikt har 

gissat och 

misstolkat 

uppgiften, det 

"felaktiga" 

resonemanget 

synliggjordes, 

utmanades 

och 

förtydligades 

av de mer 

kunniga 

eleverna. 

Resultatet 

visade även 

att stöttning 

och utmaning 

från läraren 

bidrog till 

metakognition 

hos eleverna.   

 

 

 

 

Forskaren 

anser att det 

behövs mer 

forskning för 

att undersöka 

hur ideer och 

begreppsmässi

g utveckling 

sker i 

användningen 

av model-

eliciting 

uppgifter. 

Aspekter att ta 

hänsyn till är 

metakognition, 

motivation, 

social 

interaktion och 

lärarnas 

stöttning 

(scaffolding) i 

elevernas 

matematiska 

utveckling.  

Det bör noteras 

att det var de 

två grupperna 

med 

högpresterande 

elever från 

båda skolorna 

som 

analyserades.  

Olyckligtvis 

stötte de två 

blandade 

elevgrupperna 

på problem 

under 

videoinspelnin

gen. Det anses 

vara en 

begränsning för 

resultatet. 

 

 

 



 

Scaffolding  

Educational 

Research 

Institute of 

America 

(ERIA 2010). 

A study of the 

Singapore 

math program, 

Math in Focus, 

state test 

results. 

Harcourt, M. 

& Cavendish, 

M. Report 404, 

2010.  

Syftet med 

studien är att ta 

reda på om 

Math in Focus 

har någon 

påverkan på 

elevernas 

resultat i NJ 

ASK jämfört 

med de elever 

som inte har haft 

Math in Focus 

som 

undervisningsm

etod.   

 

Frågeställningar:  

1Visas 

signifikanta 

vinster i 

matematikpresta

tioner för elever 

som arbetar med 

Mats in Focus i 

testet NJ ASK 

jämfört med 

elever som 

arbetar med 

“standardmatem

atik”? 

 

2. Kommer 

eleverna som 

presterar på 

olika nivåer att 

göra liknande 

vinster med 

arbetet med 

Math in Focus? 

 

3För elever som 

arbetar med 

Math in Focus, 

är prestationerna 

på ett statligt 

matematiktest, 

NJ ASK, i 

motsvarighet 

med 

prestationerna 

på ett nationellt 

standardiserat 

prestationstest, 

Stanford 

Achievement 

Test, 9: e 

upplagan (SAT 

Interventionsst

udie med 

kvasi-

experimentell 

design. 

 

 

Urval:  

Old Bridge 

Township 

School 

District, New 

Jersey. 

125 elever i 

årskurs fyra 

deltog i 

pilotstudien 

som 

experimentgru

pp i Singapores 

matematikprog

ram, Math in 

Focus 2009–

2010. De 

resterande 553 

eleverna i 

årskurs 4 

ingick i 

kontrollgruppe

n och använde 

standardunderv

isning.  

 

Metod: 

En 

experimentgru

pp har arbetat 

med Math in 

Focus, en 

pilotstudie, 

under ett års 

tid. Deras 

resultat i NJ 

ASK har sedan 

jämförts med 

resultat från 

SAT 9, där 

elever har 

arbetat med 

standardmatem

atik under 

samma 

tidsperiod.  

 

Dataanalys 

och 

beskrivande 

statistik var 

beräknad för 

standardpoäng

en för både 

för- och efter 

testet. Analys 

gjordes för att 

besvara 

forskningsfråg

orna: 

1. Före- och 

eftertest 

jämfördes 

baseras på 

2009 till 2010 

resultat på NJ 

ASK, 

användes för 

att analysera 

utvecklingen 

hos eleverna 

som använde 

Math in 

Focus 

(experimentgr

uppen). För- 

och eftertest 

resultatet för 

experimentgr 

uppen  

jämfördes 

med samma 

resultat från 

kontrollgruppe

n. Båda 

gruppernas 

skicklighetsniv

å och 

prestationer på 

NJ ASK testet 

jämfördes. 

2. Eleverna i  

experimentgru

ppen delades 

in i tre 

undergrupper  

baserat på  

resultat från 

2009 NJ ASK 

1) Advanced 

Proficient 

2) Proficient 

and  

3) Partially 

Analysen från 

våren 2010 av 

NJ ASK 

matematikres

ultat som 

representerad

e 

prestationerna 

efter ett år 

med Math in 

Focus visade 

att 

medelresultat

et för 

experimentgr

uppen var 

signifikant 

högre än hos 

kontrollgrupp

en. Resultatet 

visar även att 

Math in 

Focus är en 

metod som 

alla elever 

kan använda 

oavsett 

utvecklingsni

vå. 

Studien bygger 

på en tidigare 

studie gjord av 

Educational 

Research 

Institute of 

America 2009–

2010, i årskurs 

två och fyra, i 

New Jerseys 

skoldistrikt, där 

de använde 

Math in Focus 

som ett 

pilotprogram 

under ett års 

tid. Studien 

visade en 

markant 

framgång i 

matematikresul

taten även där. 

Tidigare 

forskning om 

Singapore 

matematikprog

rammet; Math 

in Focus visade 

att användandet 

av programmet 

var förknippat 

med en 

signifikant 

förbättring av 

matematikens 

prestation 

under läsåret 

(Educational 

Research 

Institute of 

America, 

2010a, 2010b).     
Den aktuella 

studien 

undersökte 

också 

förhållandet 

mellan resultat 

från SAT9 och 

NJ ASK. 

Denna studie 

visar starka 

korrelationer 

mellan dessa 

två åtgärder 

och ger därmed 

bevis för att 

Math in Focus 

i tidigare 

studier är 

effektiv för att 

öka NJ ASK 

matematiktestr

esultat 



 

9) Proficient. 

 

Resultaten 

blev sedan 

analyserade 

utifrån de tre 

undergruppern

a för att 

jämföra 

prestationerna. 

 

Korrelation 

koefficient var 

beräknad för 

att bestämma 

styrkan i 

relationen 

mellan NJ 

ASK 

matematikresu

ltaten och 

SAT9 

matematikresu

ltat. 

Fan, L. & Zhu, 

Y. (2007). 

Representation 

of problem 

solving 

procedures: A 

comparative 

look at China, 

Singapore, and 

U.S. 

mathematics 

textbooks. 

Educational 

studies in 

mathematics, 

66 (1): ss. 61-

75.       

Syftet är att 

undersöka 

likheter och 

skillnader om 

hur 

problemlösning 

presenteras i 
läroböckerna i 

Kina, Singapore 

och USA (lägre 

mellanstadiet) 

utifrån Pólya’s 

fyra-stegs 

problemlösnings

modell.  
 

Frågeställningar: 

Inga 

frågeställningar 

redogörs till 

studiens syfte.  

Jämförande 

studie med 

kvasiexperime

ntell design.  

 

Urval:  
Urvalet bestod 

av tre 

läromedelsserie

r, vilket 

inkluderade nio 

stycken 

matematikböck

er. 

Läromedelsseri

erna valdes ut 

ifrån 

popularitet i 

respektive land.  
 

Metod:  
Forskarna 

etablerade en 

begreppsmässi

g ram för 

problemlösnin

gsförfaranden 

genom kodning 

och dataanalys.  

Utgångspunkte

rna var Pólya’s 

fyra steg och 

17 heuristiska 

problemlösnin

Kvalitativ och 

kvantitativ 

analys gjordes 

för att 

synliggöra 

likheter och 

skillnader.  

 

 

Kina och 

Singapore 

läromedelsbö

cker 

demonstrerar 

endast Pólya’s 

tredje steg - 

“Carrying out 

the plan”.  

USA:s 

läromedelsbo

k presenterar 

två steg av 

problemlösnin

gs alternativ. 

Ingen bok 

presenterade 

alla fyra steg. 

Den största 

skillnaden i 

böckerna var 

“kontrollera 

svaret” som är 

det fjärde 

steget i 

Pólya’s 

problemlösnin

gsstrategi.  
.  

 

Nej Sammanfattnin

gsvis visar alla 

tre lärobok 

seriens styrkor 

i 

representatione

n av 

problemlösning

s förfaranden, 

både vad gäller 

modellering av 

olika 

problemlösning

sstrategier och 

användandet av 

heuristiska. Det 

finns svagheter 

i hela 

läromedelsserie

n i vissa 

aspekter, varav 

några var 

gemensamma 

över länderna 

medan vissa 

var unika för 

ett eller två 

länder. Studien 

visade att det 

fanns stora 

skillnader 

mellan 

nationella 

kursplaner/ 



 

gssteg som 

användes för 

att jämföra 

problemlösnin

gsförfaranden i 

matematikböck

erna.  

läroplaner och 

handböcker 

som utvecklats 

efter dessa 

dokument.  

 
 

Foong, P.Y. 

(2002). The 

Role of 

problems to 

enhance 

pedagogical 

practices in the 

Singapore 

classrooms. 

The 

Mathematics 

Educator, 6(1), 

ss. 15–31.   

Syfte är att 

lärare ska 

uppmanas att 

inte använda 

rutinmässiga 

matematiska 

problem i sin 

undervisning. 

Istället ska de 

använda sig av 

open-ended 

questions som 

inte har några 

korrekta svar. 

 

Frågeställningar: 

Inga 

frågeställningar 

redogörs till 

studiens syfte. 

Fallstudie. 

 

Urval: 

4 lärare. 

 

Metod: 

På workshopen 

fick lärarna ta 

del av open-

ended 

questions. De 

fick möjlighet 

att göra om de 

problemlösnin

gar som fanns i 

matematikböck

erna för att 

sedan testa 

dem på sina 

elever. 

 

Teori: 

Konstruktivisti

sk metod. 

Finns ingen 

analys i 

studien.  

 

Resultatet 

visar att open-

ended 

question 

bidrar till att 

eleverna får 

förståelse 

samt att de får 

en möjlighet 

att bli 

medvetna om 

sitt eget 

matematiska 

tänkande 

(metakognitio

n).   
 

Nej. Eleverna 

utmanas genom 

att de måste 

förklara hur 

och varför de 

kom fram till 

sin lösning. 

Elever som 

presenterar sina 

lösningar för 

andra kan 

jämföra och 

undersöka 

varandras 

metoder. 

Därifrån kan de 

ändra och 

vidareutveckla 

sina egna idéer 

på kreativa sätt. 

De lärare som 

har använt 

korta öppna 

frågor i 

undervisningen 

ser många 

fördelar som 

förbättrar deras 

professionalism

.  

Foong, P.Y. 

(2004). 

Developing 

Creativity In 

The Singapore 

Primary 

Mathematics 

Classroom -

Factors That 

Support and 

Inhibit-. ERAS 

Conference, 

Singapore, 24–

26 November, 

2004, ss. 140–

149.                                                                                                              

  

Syftet är att 

beskriva 

användningen 

av open - ended 

questions i 

samband med 

problemlösnings

uppgifter.  

 

Frågeställningar: 

1. Kan open - 

ended questions 

stödja eller 

hämma 

kreativitet i 

elevernas arbete 

med 

problemlösnings

uppgifter? 

Fallstudie.  

 

Urval:  

Tre lärare från 

olika skolor. 

Cirka 40 elever 

indelade i 

mindre 

grupper.  
 
Metod:  

Samlat in data 

genom att 

lärarna har 

rapporterat om 

hur de har 

planerat och 

genomfört 

uppgiften. 

Gjort 

Lärarnas 

utsagor 

ställdes mot 

varandra för 

att ta reda på 

vem som hade 

störst 

framgång i 

undervisninge

n av öppna 

frågor för 

problemlösnin

g.   

Resultatet 

visade även 

på att hur 

läraren 

presenterar 

uppgifter med 

open-ended 

questions är 

avgörande för 

hur eleverna 

tar till sig 

uppgifter.  

Tidigare 

forskning har 

visat att bara ge 

eleverna korta 

öppna 

problemlösning

suppgifter i 

klassrummet 

resulterar 

automatiskt 

inte i ökat 

engagemang 

för matematiskt 

tänkande och 

resonemang.  

Uppgiften 

lämpade sig bra 

för elevernas 

förkunskaper i 

matematik, 

trots att det var 

första gången 

de arbetade 

med korta-

öppna frågor.  

Läraren ska ha 

tålamod och 

låta eleverna 

lösa uppgiften 

på egen hand, 

det får ta tid.  

De ska utmana 

eleverna för att 

ge dem 

möjlighet att 



 

observationer 

när eleverna 

arbetar, fört 

anteckningar 

av elevernas 

beteende och 

kognitiva 

process. 

Intervju med 

några elever 

angående deras 

attityder om 

sådana 

uppgifter samt 

deras 

deltagande i 

arbetet. 

Lärarna 

analyserade 

elevernas 

arbete och 

utvärderade 

och 

reflekterade 

över sitt egna 

slutresultat.  

 

Teori: 

Inlärningspsyk

ologi; 

Scaffolding  

utveckla till sitt 

eget 

matematiska 

tänkande. 

Metakognition. 

En viktig 

aspekt när 

läraren 

genomför 

korta-öppna 

frågor är att 

läraren ger 

instruktioner 

som ska 

uppmuntra 

eleverna att 

använda mer än 

en strategi, 

flera 

representations

former, så att 

eleverna kan 

förklara och 

motivera 

lösningen. 

 

Jaciw P. A., 

Hagseth, 

M.W., Lin, L., 

Toby, M., 

Newman, D., 

Ma, B. & 

Zacamy, J. 

(2016). 

Assessing 

Impacts of 

Math in Focus 

a “Singapore 

Math” 

Program. 

Journal of 

research on 

Educational 

Effectiveness 

2016, Vol. 9, 

No. 4, ss. 473–

502.                                                                                                                                                                              

                                                   

Syfte är att ta 

reda på 

skillnader 

mellan 

Singapores och 

USA:s 

skolsystem och 

tillvägagångssätt 

i 

undervisningen. 

 

Frågeställningar 

1. Finns det en 

inverkan av MIF 

(Math in Focus) 

på elevernas 

matematikpresta

tioner?  

2. Finns det en 

differentiell 

inverkan av MIF 

(Math in Focus) 

på elevers 

matematiskproc

esskunskap och 

matematisk 

problemlösnings

Kohortstudie 

med 

experimentell 

design.  

 

Urval:  

12 skolor i 

Clark County 

School 

District, i 

Nevada, Las 

Vegas, där 

årskurs tre, 

fyra och fem 

ingår. 

Randomiserat 

valdes 22 

lärarlag ut på 

de 12 skolorna. 

 

Metod: 

12 lärarlag blev 

tilldelade MIF. 

Lärarna fick 

delge vilka 

förändringar de 

gjort sedan 

Studien 

använde sig av 

två mätningar 

för att avgöra 

om Math in 

Focus är ett 

effektivt 

arbetssätt för 

att öka 

matematikpres

tationerna hos 

eleverna i 

årskurs tre, 

fyra och fem.  

 

The Stanford 

Achievement 

Test 10 (SAT-

10) and the 

Nevada 

Criterion-

Referenced 

Test. 

 

Math in Focus 

har en positiv 

inverkan på 

elevernas 

matematiska 

prestationer 

enligt SAT-10 

testet. Dock 

anses 

trovärdighete

n inte vara 

hög, då de 

väsentliga 

skillnaderna 

mellan 

experimentgr

uppen (MIF) 

och 

kontrollgrupp

en inte är 

fingranskade. 

Trots detta är 

de preliminära 

bevisen 

lovande, och 

de kan 

överväga 

Det är en brist 

på forskning 

inom detta 

område och för 

att ta uti med 

bristen, 

utvärderar de 

effekten av 

Singapores 

matematikbaser

ade program, 

Math in Focus, 

som är ett 

kärnmatematik

program som 

utvecklats av 

Houghton 

Mifflin 

Harcourt 

(HMH, n.d-b). 

 

Författarna vill 

inte ta för givet 

att MIF: s 

fungerar för 

alla, särskilt 

intresserade av 

att bedöma 

huruvida 

effekterna 

skulle påverka 

för traditionellt 

lågpresterande 

grupper. 



 

förmåga? Om så 

är fallet, vad är 

effekten av MIF 

för vart och ett 

av dessa 

underdomäner? 

3. Är MIF (Math 

in Focus) 

differentiellt 

effektiv i dess 

inverkan på 

studentprestatio

n beroende på: 

studentens 

minoritetsstatus, 

inkommande 

prestation och 

betygsnivå? 

Vilka är de 

uppnådda 

nivåerna av 

programimplem

entering? 

 

projektet 

startade. 

Utbildarna 

tilldelade sedan 

komponenter 

för 

instruktioner, 

med fokus på 

undervisningen 

och ledarrollen 

i klassrummet, 

samt grunderna 

i läroplanen 

och 

pedagogiken. 

Lärarna fick 

instruktioner 

inför 

kommande 

kapitel och 

stöttning i hur 

man undervisar 

de olika 

problemen. 

Specialister 

inom MIF 

besökte lärarna 

och de arbetade 

i små grupper 

inom varje 

årskurs. De 

planerade 

lektioner 

tillsammans 

och sedan 

modellerade 

specialisten hur 

en lektion ska 

se ut medan 

läraren 

observerade. 

Vid senare 

tillfälle sågs de 

igen för att: a) 

analysera 

elevernas 

arbete utifrån 

den 

gemensamma 

grundläggande 

matematiska 

standarden, b) 

planera 

lektioner med 

fokus på 

visualisering 

som är avsedda 

att generalisera 

begrepp och 

potentialen i 

programmet 

under 

förhållanden 

där det är fullt 

integrerad och 

genomförs 

med studenter 

under flera år 

och statliga 

bedömningar 

inte är en 

konkurrerand

e prioritet. 

 

 



 

tillämpa olika 

matematiska 

problem, och 

c) planera 

lektioner och 

innehåll som 

ska omfatta 

den statliga 

bedömningen 

för resterande 

år. 

 

Resterande tio 

lärarlag 

arbetade vidare 

med 

ordinarieunder

visning.  

Ker, H.W 

(2013). Trend 

analysis on 

mathematics 

achievements: 

A comparative 

study using 

TIMSS data. 

Universal 

Journal of 

Education 

Research 1(3): 

ss. 200–203, 

2013.    

                     

Syftet är att visa 

skillnader 

mellan länderna 

i TIMSS 

undersökning 

från 2011 för att 

göra en global 

komparativ 

analys på 

matematikpresta

tioner på olika 

internationella 

riktmärksnivåer. 

Länderna som 

jämförs är Kina 

Taipei, 

Singapore och 

USA. 

 

Frågeställningar: 

Inga 

frågeställningar 

redogörs till 

studiens syfte. 

 

Jämförande 

studie med 

kvasiexperime

ntell design.  

 

Urval: 

Data från 

TIMSS 2011 

för årskurs 8 i 

Kina Taipei, 

Singapore och 

USA.  
 
Metod: 

Metoden som 

används är 

TIMSS fyra-

punkt-skala 

som tolkar hur 

elevernas 

matematiska 

kompetens 

skiljer sig med 

deras resultat.  

Analysen 

jämför 

resultaten i 4th 

och 8th grade i 

TIMSS åren 

2003, 2007 

och 2011. 

 

 

 

 

 

Resultatet 

visar att 

trenderna för 

matematikpre

standan för 

Kina, Taipei, 

Singapore och 

USA är olika.  

 

Singapore har 

en hög 

procentandel 

med elever 

inom 

Advanced 

International 

Benchmark 

och en låg 

procentandel 

med elever 

inom Low 

International 

Benchmark i 

TIMSS 

mätningar 

under åren 

2003, 2007 

och 2011.  

 

 

 

 

Tidigare tester 

genomförda av 

TIMSS. 

Resultaten från 

storskaliga 

bedömningar 

förser 

beslutsfattare 

med 

möjligheten att 

inse att deras 

utbildnings 

fenomen för 

deras land. 

 

Det viktigaste 

inom 

utbildning är 

att förbättra 

kompetensen 

hos 

lågpresterande 

elever.  

 

Lärare måste se 

till vikten av 

nya läroplaner, 

pedagogik, 

lärande och 

bedömningar 

för att förbättra 

elevernas 

lärande.   

 

Det verkar vara 

så att 

Singapore har 

den mest 

framgångsrika 

matematikutbil

dningen bland 

de tre länderna. 



 

Lessani, A. 

Suraya Md 

Yunus, A., 

Ahmad 

Tarmiz, R. & 

& Mahmud, R. 

(2014). Why 

Singaporean 

8th Grade 

Students Gain 

Highest 

Mathematics 

Ranking in 

TIMSS (1999-

2001). 

International 

Education 

Studies; Vol. 7, 

No. 11, ss. 

173–181.     

                      

Undersökningen 

syftar till att 

analysera 

kursplanen i 

matematik och 

jämföra 

matematikböcke

rnas innehåll 

med domänerna 

i TIMSS i 

Singapore.   

 

Frågeställningar: 

Inga 

frågeställningar 

redogörs till 

studiens syfte. 

Jämförande 

studie med 

kvasiexperime

ntell design.   

 

Urval: 

Matematikböc

kerna i 7:e och  

8:e årskurs.  

 

Metod: 

Analyserar 

skillnader 

genom 

jämförelse 

mellan 

matematikböck

erna och 

läroplanens 

innehåll med 

TIMSS 

innehållsdomä

ner; 

taluppfattning, 

aritmetik, 

algebra, 

geometri och 

statistik och 

sannolikhet.  
 

Dokumentanal

ys. 

En anledning 

till de höga 

resultaten i 

TIMSS kan 

vara att 

taluppfattning

, aritmetik, 

algebra, 

geometri och 

statistik och 

sannolikhet 

har varit det 

huvudsakliga 

innehållet i 

matematikböc

kerna. 

Böckerna 

innehåller 

olika förslag 

på hur 

uppgifter kan 

redovisas och 

lösas samt 

attraktivt 

utformad i 

text, bild och 

färg.  

 

För första 

gången 

visades att 

innehållet i 

matematikböc

kerna kan 

leda till högre 

prestationer i 

TIMSS.   

Det finns ingen 

forskning som 

påvisar att det 

är just 

matematikböck

erna som bidrar 

till de höga 

resultaten i 

TIMSS. 

Singapores 

matematikböck

er, förstärkte 

arbetet med att 

visa exempel 

på matematiska 

begrepp som 

kan användas 

som 

vägledning 

både på 

exempel och 

lösningar.  

Kvantitet och 

kvalitet på 

exempel i 

singaporeiska 

matematikböck

er har en 

nyckelroll i 

lärprocessen 

och elevernas 

prestation. De 

drar också 

nytta av 

attraktiv 

visualisering 

när det gäller 

att använda en 

kombination av 

olika färger, 

vilket ger 

högkvalitativa 

och 

väldesignade 

figurer (särskilt 

i geometri). 

Det ökar 

elevernas 

intresse för 

matematikämn

et. 

Mahoney, K. 

(2012). Effect 

of Singapore’s 

Model Method 

on Elementary 

Student 

Problem 

Solving 

Performance: 

Single Subject 

Research. 

Northeastern 

University 

Boston, 

Massachusetts. 

                 

Syftet är att 

undersöka 

effekterna av 

modellmetoden 

för 

problemlösnings

uppgifter.  

 

Frågeställningar: 

Vilken är 

relationen 

mellan 

tillämpningen av 

modellmetodens 

schematiska 

diagram 

Kohortstudie 

med 

kvasiexperime

ntell design. 

 

Urval: 

Fyra deltagare 

deltog i 

undersökninge

n efter att de 

levt upp till 

kriterierna för 

att delta.   

 

Metod: 

Mahoney 

Deltagarnas 

insamlade 

material från 

undersökninge

n presenteras 

och behandlas 

med visuell 

analys.  

 

Resultatet 

visade en 

positiv effekt 

av modell 

metoden hos 

deltagarna 

och deras 

förmåga att 

lösa 

problemlösnin

gsuppgifter. 

Svaren från 

enkäten 

deltagarna 

besvarade 

visade att de 

Ytterligare 

forskning 

behövs enligt 

Mahoney 

(2012) om 

modellmetoden 

som en 

undervisnings

metod för att 

konstatera om 

det är en 

effektiv metod.  

Eftersom det 

finns ingen 

tidigare 

forskning som 

Studien vill 

hitta förståelse 

för en ny stark 

potentiell 

metod för att 

förbättra 

elevernas 

prestationer i 

problemlösning

. 



 

undervisningste

knik och 

prestationen av 

icke 

klassificerade 

grundskoleeleve

r i multiplikativ 

jämförelse och 

bråk för 

problemlösning?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(2012) 

genomförde 

undersökninge

n enskilt med 

varje deltagare 

under tretton 

tillfällen som 

skedde under 

tre olika faser. 

De olika 

faserna fanns 

för att 

kartlägga 

utvecklingen 

hos deltagarna 

för hur väl de 

löser 

problemlösnin

gsuppgifter. 

Deltagarna fick 

även besvara 

en enkät 

angående deras 

upplevelse till 

sin inlärning 

under de 

tretton 

tillfällena. 

hade en 

positiv syn på 

modellmetode

n.   

 

har undersökt 

om det finns 

några fördelar 

med 

implementering

en av 

modellmetoden 

för 

problemlösning

suppgifter.  

Ng Fong, S. & 

Lee, K. (2009). 

The model 

method: 

Singapore 

children´s tool 

for 

representing 

and solving 

algebraic word 

problems. 

Journal for 

Research in 

Mathematics 

Education, 40 

(3), ss. 282–

313. 

                           

Syftet med 

studien är att ta 

reda på hur 

användbar 

modellmetoden 

är när eleverna 

ska ägna sig åt 

problemlösning. 

 

Studie 1: 

De undersökte 

lärarnas 

uppfattning, 

förståelse och 

användning av 

modellmetoden 

Studie 2: 

Elevernas 

tillämpning av 

modellmetoden. 

 

 

 

Studie med en 

kvasi-

experimentell 

design.   

 

Urval: 

Studie 1:  

14 lärare från 

fem 

grundskolor. 

Fyra 

avdelningschef

er. 

Studie 2:  

151 barn från 

fem 

grundskolor. 

77 pojkar och  

74 flickor. 

Barnens 

medelålder var 

10,7 år. 

Barnen kom 

från 

medelklassen 

och lägre 

medelklassen. 

Många barn i 

studien talade 

Studie 1:  

Framgår inte.  

 

Studie 2:  

På grund av att 

så få elever 

svarade på 

frågorna 6–10 

så har man valt 

att istället 

fokusera på 

frågorna 1–5 

och diskutera 

de i detalj. 

Varje fråga 

kodades var 

för sig för att 

få 

noggrannhet.  

Det rätta svaret 

kontrollerades 

sedan för 

variation i 

modellritninga

r.  

Därefter var 

felen kodad i 

fyra 

kategorier:  

Studie 1: 

Deltagarna 

rapporterade 

att de använt 

modellmetode

n på sina 

elever. 

Samtliga 

deltagare var 

överens om 

att använda 

sig av 

modellmetode

n som 

problemlösnin

gsverktyg.   

 

Studie 2:  

De flesta 

kunde 

använda 

modellmetode

n för 

problemlösnin

g. 

Framgångsrik 

problemlösnin

g kräver 

kunskap om 

begrepp samt 

Nej Eftersom att de 

inte hade 

möjligheten att 

observera 

lärarna, kan de 

inte garantera 

att svaren 

verkligen 

stämmer. Det 

är en svaghet i 

denna studie.  

 



 

inte infödd 

engelska men 

hade minst 7 

års utbildning. 

 

Metod:  

Studie 1: 

Intervjuer. 

Frågeformulär 

med tio frågor. 

Testerna 

genomfördes 

samtidigt som 

man höll 

intervjuerna. 

Spelades in på 

band.  

 

Studie 2: 

Frågeformulär 

med 10 frågor. 

Fråga 1 är ett 

aritmetiskt 

ordproblem 

och de andra 9 

är om algebra. 

Endast 

använda 

modellmetoden 

för att lösa 

uppgifterna.  

(a) Delvis 

korrekta 

modeller med 

väsentlig 

information 

saknas eller 

förvrängas,  

(b) byter 

generatorer 

halvvägs,  

(c) rätt modell 

rita och rätta 

aritmetiska 

ekvationer 

men 

misslyckande 

att hålla målet 

i åtanke,  

d) Brist på 

kunskap som 

är nödvändig 

för lösningen 

av de fem 

problem.  

 

 

kunskaper om 

de fyra 

räknesätten. 

Utan 

begreppsmäss

ig förståelse 

kommer 

eleverna 

fortsätta att 

använda 

modellmetode

n fel vid 

problem 

lösning. 

 

Powell, L. T. 

(2014). A 

Comparative 

Analysis of the 

Singapore 

Math 

Curriculum 

and the 

Everyday 

Mathematics 

Curriculum on 

Fifth Grade 

Achievement 

in a Large 

Northeastern 

Urban Public 

School 

District. Seton 

Hall University 

Dissertations 

and Theses 

(EDTs). 1981                             

                                                                                                                                                                                                               

Syfte med 

studien är att 

undersöka 

vilken effekt 

implementeringe

n av MIF har i 

jämförelse med 

Everyday Math.  

 

Frågeställning:  

Vilken är 

inverkan av 

implementeringe

n av Common 

Core State 

Standards for 

Math (CCSSM) 

justerad 

matematikprogr

am, Singapore 

Math för 

matematik 

prestationerna 

hos årskurs fem 

elever generell 

utbildning mätt 

med resultatet 

En 

kohortstudie 

med icke-

experimentell 

design.  

 

Urval:  

Femteklassare 

från åtta valda 

skolor i The 

Large 

Northeastern 

Urban Public 

School District 

i New Jersey. 

2011–2012.   

 

205 deltagare 

sammanlagt.  

105 elever 

hade Everyday 

Math och 100 

elever hade 

Math In Focus.  

 

    

I studien 

användes flera 

analyser, Chi 

Square, t-tester 

och ANOVA 

för att avgöra 

jämförbarheten 

mellan 

grupperna.  

Det var endast 

elevernas 

närvaro och 

etnicitet som 

var 

bidragande 

faktorer till 

ökade 

matematikpre

stationer i 

MIF. Ingen av 

de andra 

variablerna 

visade någon 

signifikant 

skillnad i 

elevernas 

matematikpre

stationer i 

jämförelsen 

med Everyday 

Math och 

MIF. 

Enligt Powell 

finns det ingen 

forskning om 

Singapore 

matematik har 

någon 

påverkan för 

elevers 

prestationer i 

matematik i 

skoldistrikt 

som definieras 

som fattiga och 

lågpresterande.  

Det behövs 

ytterligare 

forskning som 

undersöker om 

Singapore 

matematik 

verkligen har 

någon 

påverkan för att 

förbättra 

elevers 

prestationer i 

problemlösning

Analyser som 

utformades för 

att fastställa 

homogeniteten 

hos 

testgrupperna 

gav tillräcklig 

bevisning för 

att dra 

slutsatsen att 

det inte fanns 

några statistiskt 

signifikanta 

skillnader 

mellan 

Singapore 

Math och 

Everyday 

Math. 

 

Det är viktigt 

att notera att 

elever som 

använt 

Singapore 

Math delade 

lika resultat 



 

från New Jersey 

Assessment of 

Skills and 

Knowledge (NJ 

ASK) årskurs 

fem från 2012, 

jämfört med 

matematik 

prestationerna 

hos årskurs fem 

generell 

utbildnings 

elever som 

använder 

National 

Council of 

Teachers of 

Mathematics 

(NCTM) 

justerad 

grundskolemate

matik 

programmet, 

Everyday 

Mathematics i 

det stora 

nordöstra 

offentliga 

skoldistriktet 

suppgifter.  med de elever 

som hade 

Everyday 

Math.  

 

 
 

 

 

 

Sukow, L.A., 

Sampson, A. 

C. & Pierrie, 

V. (2016). 

Effects of 

Singapore 

Mathematics 

on Students 

and Teachers, 

Lipscomb 

University.   

Syfte med 

studien är att ta 

reda på om 

implementering 

av MIF i 

matematik har 

någon positiv 

effekt på 

eleverna i 

årskurs 1–5 i 

Tennessee.  

 

Frågeställningar: 

1. Förbättras 

elevernas 

testresultat efter 

implementering 

av MIF?  

2. Visar 

eleverna som 

arbetat med MIF 

någon 

signifikant 

skillnad i sin 

akademiska 

förbättring än de 

elever som 

arbetat med 

ordinarie 

Kohortstudie 

med kvasi-

experimentell 

design.  

 

Testresultaten 

från 131 elever 

i åk. 4–5, 

2015–2016. 

Testresultat 

från 129 elever 

i åk. 4–5, 

2012–2013. 

2014 - inga 

testresultat.  

Alla elever på 

en friskola i 

Middle 

Tennessee var 

inbjudna till 

projektet men 

bara elever 

vars 

vårdnadshavare 

godkände fick 

delta.  

Slutligen 

deltog 104 

elever i åk. 1–2 

För att kunna 

jämföra 

testresultaten 

användes ett t-

test för att 

synliggöra 

eventuella 

skillnader 

mellan 

prestationerna 

före och efter 

MIF. 

Ytterligare ett 

t-test användes 

för att avgöra 

skillnader 

mellan 

kvartilernas 

matematiska 

framsteg.  

 

Intervjuerna 

transkriberades 

och 

tillsammans 

med 

likertskalan 

kodades och 

analyserades 

Resultat 

utifrån 

frågeställning

arna visar:  

1. Förbättras 

elevernas 

testresultat 

efter 

implementeri

ng av MIF? 

-Enligt 

resultaten från 

CTP (2015-

2016) gynnas  

lågpresterand

e elever mer 

än 

högpresterand

e elever av 

undervisning 

utifrån MIF.  

 

2. Visar 

eleverna som 

arbetat med 

MIF någon 

signifikant 

skillnad i sin 

akademiska 

Ytterligare 

forskning finns. 

 

 

 

 

Kopplar i 

diskussionen 

till andra 

forskare som 

både bekräftar 

och motsäger 

hennes resultat.  



 

undervisning?  

3. Vilka 

relationer kan 

synliggöras 

mellan 

matematikunder

visningens 

effektivitet och 

elevernas 

förmåga efter 

implementeringe

n av MIF?  

 4. Hur uppfattar 

eleverna sin 

förmåga för 

matematik efter 

implementeringe

n av MIF? 

 

 

 

och 150 elever 

i åk. 3–5.  

 

Samtliga 

matematiklärar

e i åk. 1–5 

tillfrågades. De 

fick skriva på 

ett samtycke-

dokument om 

de ville delta. 

Slutligen 

deltog 13 

lärare. 

 

Urvalet 

bestämdes 

genom att 

samla 

information om 

fakulteten och 

genom 

elevernas 

arkiverade 

testresultat, 

frågeformulär 

från elever och 

lärare. 

 

Metod: 

Eleverna blev 

indelade i 

fokusgrupper 

(A, B, C & D) 

baserade på 

svar från en 

likertskala där 

självkänslan 

gentemot 

matematikunde

rvisningen 

undersöktes. A 

& B indikerar 

låg 

självförmåga 

respektive hög 

självförmåga 

och 

representeras 

av åk. 1–2. C 

& D indikerade 

låg 

självförmåga 

respektive hög 

självförmåga 

och 

representeras 

av åk. 3–5.  

 

dem för att 

samla 

information 

om elevernas 

attityder 

gentemot 

matematikund

ervisningen.  

   

Utifrån 

enkäterna från 

både lärare och 

elever gjordes 

en 

sambandsanaly

s för att 

bestämma 

relationen 

mellan 

lärarnas och 

elevernas 

självkänsla i 

klassrummet.  

 

En kvalitativ 

metod 

användes för 

att analysera 

elevernas 

matematikresu

ltat från CTP 

(4. uppl.) 

Statistisk 

analys gjordes 

för att testa 

nollhypotesern

a från den 

kvalitativa 

delen av 

studien.  

- ett t-test 

genomfördes 

före och efter 

1 års 

undervisnings 

utifrån MIF, 

för att 

synliggöra 

eventuella 

signifikanta 

skillnader.  

- ett oberoende 

t-test 

genomfördes 

för att 

synliggöra 

eventuella 

signifikanta 

skillnader i 

förbättring än 

de elever som 

arbetat med 

ordinarie 

undervisning?  

-Resultat från 

CTP (2012-

2013) 

jämfördes 

med resultat 

från CTP 

(2015-2016) 

och visar att 

resultaten från 

2012-2013 

(standardunde

rvisning i 

matematik) 

var högre än 

resultaten från 

2015-2016 

(undervisning 

utifrån MIF).  

 

3. Vilka 

relationer/sam

band kan 

synliggöras 

mellan 

tillvägagångss

ätt i 

matematikund

ervisningen 

och elevernas 

självförmåga 

och 

självförtroend

e efter 

implementeri

ngen av MIF?  

-Resultatet 

visar på att 

det inte finns 

något 

samband 

mellan 

tillvägagångss

ätt i 

undervisninge

n och elever 

självförmåga/ 

självförtroend

e i relation 

med varandra.  
 

 4. Hur 

uppfattar 

eleverna sina 

attityder 



 

Eleverna 

intervjuades 

efter att ha de 

blivit indelade 

i 

fokusgruppern

a. Frågorna för 

åk. 1-2 och 3-5 

skiljde sig åt på 

vissa punkter 

pga. 

åldersskillnad 

men 

fokuserade på 

att ta reda på 

deras 

uppfattning om 

hur 

matematikunde

rvisningen är.  

 

Testresultat 

från ett 

standardiserat 

test (CTP) för 

elever i årskurs 

fyra till fem 

samlades in 

från åren 2012-

2013 och 

2015-2016 för 

att kunna göra 

jämförelser på 

elevers 

matematikprest

ationer före 

och efter MIF.   

 

Lärarna fick 

svara på frågor 

om sig själva 

och sin 

bakgrund på en 

likertskala. 

Ovan 

information 

samlades in 

tillsammans 

med ett 

personligt 

brev, 

behörighet, 

erfarenhet i 

matematikunde

rvisning samt 

om de hade 

någon tidigare 

erfarenhet om 

Singaporemeto

elevernas 

akademiska 

tillväxt.  

- ett oberoende 

t-test 

genomfördes 

för att 

synliggöra 

eventuella 

signifikanta 

skillnader 

mellan 

elevernas 

prestationer 

för de som 

undervisats 

utifrån MIF 

och de som 

undervisats 

utifrån 

standard 

matematiken.  

- Beskrivande 

statistik 

användes för 

att analysera 

likertskalan 

som eleverna 

fick utfärda. 

- Beskrivande 

statistik 

användes för 

att analysera 

lärarnas 

likertskala. 

- En 

sambandsanaly

s gjordes på 

elevernas och 

lärarnas 

resultat från 

likertskalorna.  

gentemot 

matematiken 

efter 

implementeri

ngen av MIF? 

- Resultatet 

visar på 

positiva 

förbättringar 

av elevernas 

attityder 

gentemot 

matematiken 

efter ett års 

undervisning 

av MIF.  

 

Sammanfattni

ngsvis visar 

resultatet att 

MIF inte har 

någon 

signifikant 

påverkan på 

elevernas 

prestationer.  



 

diken.   

Tan, T. & 

Myra Garces-

Bacsal, R. 

(2013). The 

Effect of 

Journal 

Writing on 

Mathematics 

Achievements 

among High-

Ability 

Students in 

Singapore.  

Gifted and 

Talented 

International, 

28:1–2, ss. 

173-184.                      
                            
                                  
                                        

                 

Syftet med 

studien är att 

undersöka hur 

loggboksskrivan

de påverkade 

och utvecklade 

högpresterande 

elevers förmåga 

att lösa 

problemlösnings

uppgifter.  

 

 

Frågeställningar:

Inga 

frågeställningar 

redogörs till 

studiens syfte. 

 

Interventionsst

udie med 

kvasi-

experimentell 

design. Inslag 

av 

slumpmässigt 

urval när 

kontroll + 

experimentgru

pp delades in.   

 

Urval: 

54, 13-åriga 

pojkar deltog. 

27 från 

kontrollgruppe

n och 27 från 

experimentgru

ppen.  

 

Metod: 

Samtycke av 

deltagarna och 

etiskt 

godkännande 

säkrades från 

skolans 

administration 

innan studien 

startade. 

Deltagarna fick 

göra ett 

algebraiskt test 

före och efter 

studien. 

Därefter 

delades 

deltagarna in i 

två grupper; en 

kontrollgrupp 

och en 

experimentgru

pp. En online 

enkät 

genomfördes 

med 

experimentgru

ppen där de 

fick svara på 

frågor 

angående deras 

attityd 

gentemot 

loggboksskriva

Den 

kvalitativa 

analysen 

utvärderade 

både de 

kognitiva 

fördelarna med 

loggboksskriva

nde och de 

sociala, 

affektiva 

fördelarna med 

loggboksskriva

nde när 

eleverna lär sig 

algebra.  

 

Den 

kvantitativa 

analysen 

gjordes genom 

ett t-test för att 

jämföra 

resultaten av 

effekten på 

loggboksskriva

ndet på 

kontrollgruppe

n och 

experimentgru

ppen. 

 

 

Loggboksskri

vandet ger en 

märkbar 

effekt på 

elevers 

matematikpre

stationer och 

attityd inom 

matematik. 

Den 

kvalitativa 

analysen av 

elevernas 

feedback visar 

att de 

högpresterand

e eleverna vill 

att 

loggboksskriv

andet 

genomförts 

som en 

naturlig del i 

matematikund

ervisningen. 

 

Den 

kvantitativa 

analysen av 

elevernas 

resultat på 

före- och 

eftertestet 

antyder att 

både 

loggboksskriv

ande och 

övningar kan 

förbättra 

matematikres

ultaten. 

 

Resultaten från 

denna studie är 

i linje med 

tidigare 

studiers resultat 

från Singapore 

som visar 

positiva 

effekter av 

loggböcker i 

matematikunde

rvisningen.   

 

 

 

 

Se till resultat.  



 

nde. Båda 

grupperna blev 

tilldelade 

arbetsblad med 

övningar.  

Experimentgru

ppen fick 

dessutom en 

skrivuppgift 

varje vecka 

tillsammans 

med 

arbetsbladet. 

Eleverna fick 

fem till tio 

minuter på sig 

att läsa 

uppgiften och 

eventuellt lyfta 

en fråga till 

uppgiften. 

Eleverna fick 

ta hem 

uppgiften och 

göra klart den 

för att nästa 

dag ge den till 

läraren för 

feedback. Detta 

gjordes under 

en sex veckors 

period. 

  

Efter att sex 

veckor hade 

gått fick både 

kontrollgruppe

n och 

experimentgru

ppen göra ett 

prov för att 

jämföra 

resultaten av 

effekten på 

loggboksskriva

ndet.  

 

  



 

BILAGA 2.  

Titel, författare och 

publiceringsdata 

Geografiskt område Peer-reviewed Citerad 

1. Chan, C. M. E. (2009). 

Mathematical modelling as problem 

solving for children in the Singapore 

mathematics classrooms. Journal of 

Science and Mathematics Education 

in Southeast Asia 2009, Vol.32 No. 

1, ss 36-61. 

  

  

  

Singapore 

  

  

  

Ja 

  

  

  

34 gånger. 

2. Fan, L. & Zhu, Y. (2007). 

Representation of problem-solving 

procedures: A comparative look at 

China, Singapore, and U.S. 

mathematics textbooks. Educational 

studies in mathematics, 66 (1): ss. 

61–75.      

  

  

Singapore 

  

  

Ja 

  

  

162 gånger 

3. Foong, P.Y. (2002). The Role of 

problems to enhance pedagogical 

practices in the Singapore 

classrooms. The Mathematics 

Educator, 6(1): ss. 15–31. 

 

 

 

Singapore 

 

 

 

__ 

 

 

 

24 gånger 

4. Foong, P.Y. (2004). Developing 

Creativity in The Singapore Primary 

Mathematics Classroom - Factors 

That Support and Inhibit. ERAS 

Conference, Singapore, 24–26 

November, 2004, ss. 140–149.   

  

  

  

USA 

  

  

  

__ 

  

  

  

3 gånger 

5. Educational Research Institute of 

America (ERIA 2010). A study of 

the Singapore math program, Math 

in Focus, state test results. Harcourt, 

M. & Cavendish, M. Report 404, 

2010.  

  

  

USA 

  

  

__ 

  

  

2 gånger 



 

6. Jaciw P. A., Hagseth, M.W., Lin, 

L., Toby, M., Newman, D., Ma, B. 

& Zacamy, J. (2016). Assessing 

Impacts of Math in Focus a 

“Singapore Math” Program. Journal 

of research on Educational 

Effectiveness 2016, Vol. 9, No. 4, ss. 

473–502. 

  

  

  

USA 

  

  

  

Ja 

  

  

  

63 gånger 

7. Ker, H.W (2013). Trend analysis 

on mathematics achievements: A 

comparative study using TIMSS 

data. Universal Journal of 

Education Research 1(3): ss. 200–

203, 2013.   

  

  

Singapore 

  

  

Ja 

  

  

16 gånger. 

8. Lessani, A. Suraya Md Yunus, A., 

Ahmad Tarmiz, R. & Mahmud, R. 

(2014). Why Singaporean 8th Grade 

Students Gain Highest Mathematics 

Ranking in TIMSS (1999-2001). 

International Education Studies; 

Vol. 7, No. 11, ss. 173–181.   

  

  

  

Singapore 

  

  

  

Ja 

  

  

  

2 gånger 

9. Mahoney, K. (2012). Effect of 

Singapore’s Model Method on 

Elementary Student Problem 

Solving Performance: Single Subject 

Research. Northeastern University 

Boston, Massachusetts. 

  

  

  

USA 

  

  

  

__ 

  

  

  

3 gånger 

10. Ng Fong, S. & Lee, K. (2009). 

The model method: Singapore 

children's tool for representing and 

solving algebraic word problems. 

Journal for Research in 

Mathematics Education, 40 (3): 

282–313. 

  

  

  

Singapore 

  

  

  

Ja 

  

  

  

40 gånger 

11. Powell, L. T. (2014). A 

Comparative Analysis of the 

Singapore Math Curriculum and the 

Everyday Mathematics Curriculum 

on Fifth Grade Achievement in a 

Large Northeastern Urban Public 

School District. Seton Hall 

University Dissertations and Theses 

(EDTs). 1981 

  

  

USA 

  

  

__ 

  

  

6 gånger 



 

12. Sukow, L. A., Sampson, A. C. & 

Pierrie, V. (2016). Effects of 

Singapore Mathematics on Students 

and Teachers. Lipscomb University. 

  

   

USA 

  

  

__ 

  

  

1 gång 

13. Tan, T. & Myra Garces-Bacsal, 

R. (2013). The Effect of Journal 

Writing on Mathematics 

Achievements among High-Ability 

Students in Singapore. Gifted 

Talented International, 28:1–2, ss. 

173–184.    

  

  

Singapore 

  

  

Ja 

  

  

34 gånger 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

BILAGA 3. BEGREPP I KUNSKAPSÖVERSIKTEN 

 

Comprehensive Testing Program (CTP) - Ett mätinstrument som används i USA för att 

fastställa elevernas förmåga att resonera kring matematiska problemlösningar (Sukow, 

Sampson & Pierrie 2016, s. 75). 

 

Educational Research Institute of America (ERIA) - ERIA är ett företag som utför tjänster 

till exempel forskning och utvecklingsprojekt. 

 

Everyday Math - Ett matematikprogram inom läroplanen i förskolan och grundskolan 

framtaget av University of Chicago School mathematics Project. Utgår från tre principer; att 

utveckla en förståelse för matematiken, att utveckla en förståelse för sammanhang och symboler 

samt lärarnas tillvägagångssätt i undervisningen (Powell 2014, ss. 13–14). 

 

Heuristiska problemlösningsstrategier - Metod som innebär att lärare inte ska ge eleverna 

svaret utan de ska få testa och gissa sig fram till resultatet för att hitta en lösning. 

 

Modellmetoden (Model Method) - En problemlösningsstrategi framtagen i Singapore. 

Metoden innebär att rita olika rektangulära figurer för att se kvantitet och samband. Metoden 

benämns i USA för model drawing (Mahoney 2012, s. 12). 

 

Modellering - Innebär att eleverna utvecklar modeller som representerar deras idéer, koncept, 

konstruktion eller samband som sedan uttrycks i olika representationsformer såsom text, 

diagram eller verbala förklaringar. Modellerna är konstruerade för att eleverna ska kunna gå 

igenom olika steg i processen för att utveckla, testa och ifrågasätta sitt tillvägagångssätt, som 

ska bidra till ett rimligt svar på problemlösningsuppgiften (Chan 2009, s. 41).  

 

Multiplikativ - Är en regel sådan att funktionen av a gånger b är lika med funktionen av a 

gånger funktionen av b, f (ab)=f(a)f(b). 

 

New Education System (NES) - Introducerades år 1979 av MOE. NES införde en ny läroplan 

som tog hänsyn till elevernas olika kunskapsnivåer och där de uppmuntrades att utvecklas i sin 

egen takt (Berinderjeet 2014, s. 3). 

 

New Jersey Assessment of Skills and Knowledge (NJ ASK) - Är en serie av statliga tester 

som mäter matematikprestationer hos eleverna i grundskolan (Powell 2014, s. 29). 

 

Open-ended questions - Korta öppna frågor ställs till elevernas i samband med 

problemlösningsuppgifter. Inga svarsalternativ ges av läraren (Foong 2002 & 2004).  

 

Pólya´s (modell) fyra steg - Är en metod som används vid problemlösning inom matematik 

(Mahoney 2012, s. 19). Pólya´s modell innehåller fyra faser som ska följas;  

Fas 1: Förstå problemet 

Fas 2: Skapa en plan 



 

Fas 3: Genomföra planen 

Fas 4: Kontrollera resultatet 

 

Singapore Math - Math in focus/MIF - Ett matematikprogram inom läroplanen för förskolan 

och grundskolan framtaget av Marshall Cavendish/Singapore Ministry of Education. 

Programmet baseras på ett ramverk som fokuserar på problemlösning som behandlas utifrån 

fem aspekter; attityder, metakognition, process, begrepp och förmågor (Powell 2014, s. 30). 

 

The Stanford Achievement Test: Mathematics (SAT) - Ett deltest som fastställer 

utsträckningen av elevernas begreppsförmåga och färdigheter inom matematik (ERIA 2010, s. 

10). 

 

Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) - Är en internationell 

kunskapsundersökning som undersöker elevprestationer i naturvetenskapliga ämnen, till 

exempel matematik, och elevers socioekonomiska bakgrunder samt erfarenheter kopplat till 

attityder och prestationer (TIMSS & PIRLS, 2016). 
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